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بميائر

النهالدككاالدحتور!لاعمقالاتبعض
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محفوفئالطبعحقوق

الأولىالطبعش

م2102هـ-4241

منشكلبايمنهجزءأوايالكتابهذانشربإعادةئسمحلا.محفوطةالطبعحقوق

استرجاعمنيمكنالكترونياوميكانيكينظامايفيونسخهحفظهاوالأشكال

لغةايالىترجمتهاوالكتابمنجزءايباقتباسئسمحولا.منهجزءاياوالكتاب

دارالفاروق.منمسبقخطياذنعلىالحصولدوناخرى

روقالفاارد

لتوزيعواللنشر

القدسجوهرةعمارة-العبدلي-عمان

-م!*!ةا:4ا!ممة3ةل"ءال4!لأال!055ءح*
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ي!للخاا!لفقااعب!2!ك،ثقو!لا

.ئر
النهالديماص!لاعالدحتورمقالاتبعض

ووقالفااود
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البميائرهذه

شرورمنبالتهونعوذ،ونستغفرهإليهونتوب،ونستعينهنحمدهدته،الحمدإن

وأشهدله،هاديفلايضللومنله،مضلفلاالثهيهدمنأعمالنا،وسيئاتأنفسنا

عليهالثهصلى،ورسولهعبدهمحمدأأنوأشهدله،شريكلاوحده،اللهإلاإلهلاأن

وصحبه.آلهوعلى،وسلم

بعد:أما

عامأ،عشرسبعةقبلصدورهامنذالغراء،"السيل"صحيفةاستضافتنيفقد

تلكمعظمتكونأنالعليمالحكيمالثهوألهمني،عديدةمقالاتفيهاونشرت

"بصائر".زاويةفيالمقالات

الموافق:،2003/10/28بتاريخ"514"عددفي"بصائر"زاويةظهرت

."الغالية"الدقائقبعنوانفيهاالأولالمقالوكانهـ.4241رمضان/2

شهر،رمضانشهرفيالبصائرةولادة"تكونأنالتفاؤلوحسنالئمنومن

والبركة.الخير

فيه،آيةمنكثرفيةبصاثر"كلمةوردتوقد،القرآنمنالزاويةاسموأخذت

"بصيرة".مفردهتكسير،جمعوهي

آن!ومآآلتروممئبخقآقتعقؤقينآن!بصميرؤألئزئيىل،(ومت%م!بيليء؟ذففل،:تعالىقال

.8011:يوسف9(!نمثيكبآين

آتاومآقغثتهأعيىؤتققنقسلير!ئآفمنقىئبهتممنبع!أترجآيمم،فد:تعالىوقال

.!401:لأنعاما9(!مجفي!غتتكم

زيئمنإلىيؤحى+قاآتغ،تقآفلآتجتتشتهأتؤ!قالو(يآتزتأييمثتمقىإذا،:تعالىوقال

.3012:لأعرافا1(!ئؤنؤنلقؤرؤزخمةوفهىزئحئمينتععإئرفذا

.012:الجاثية9(!يوينوئلقؤ2ورخمةؤكدصللتاس!بصنزقذا،:تعالىوقال

والبصائر:الأبصاروبين،والبصيرةالبصربينفرقوهناك

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


التيللعيونفالأبصار،عينيةماديةرؤية،العينرؤيةوهوبصر،جمعالأبصار

تبصر..لاف!نهابالعمىالعيونتصابوعندماأمامها،ماوترىتبصر

وليس،القلبرؤيةهيوالبصيرة،للعيونوليستللقلوبف!نهاالبصائرأما

الإبصار!عنتتوقفف!نهابالعمهالقلوبتصابوعندما،العينرؤية

للقلوبوالبصائرترى،التيللعيونوالأبصار،للقلوبوالعمه،للعيونالعمى

"أبصار"وليس،القلوبهو"بصائر"والفهمالفقهفيوالمهم،وتدركتفقهالتي

والمصيبةإبصارها،علىالقلوبتبقىولكن،بالعمىالعيونتصابوقد!!العيون

وعلىورؤيتها!!العيونإبصارأصحابهاينفعلاإذ،القلوب"تعمى"أنهيالعظمى

بهآق!ئمعون*اذانآؤبهآيغقثونفلوبقئمقتيهونآلأرضىفيي!مميروأآقلز!:تعالىقولههذا

.614:الحج9(!ررث!ضلآنيتغمىآئقنولهيآلقوثبهنلغمىآلأبضئرلان!نها

الأشياءإلىالنظريحسنالذيالمبصر،الحيالقلبإبصار"نتاج"إذن"البصائر"

ويحسن،والسلوكياتوالتصرفات،والأفعالوالأقوال،والقيموالمبادئوالأفكار،

القلبيقومولنومراميها..أبعادهاويذركوتقويمها،إدراكهاويحسنوفقهها،فهمها

واستنارالثه،واتقىمعه،وتفاعل،بالقرآنعاشإذاإلاالنفاذالدقيقالإبصاربهذا

مئ!نعؤيكعرفليقانالكتمتخعلأدئةتحقوأةامنوآإنآللىليئتتماتها!:تعالىقال.بنوره

.912:لأنفالا9(!آئغظييرآلقضليدؤوأدثةلتئقتغيرسص!اييئ

وصحةدقةلضمان،بالقرآنوتوصيلهابصائرها،وإيقاظ،القلوبوإحياء

فيهاضطربت"داالذي،الزمانهذافي،ومسلمةمسلملكلضروريأمرإبصارها،

بعمىفيهالناسوأصيب"الخداع"،فيهوانمشر،الموازينفيهو"تناقضت"الأمور،

الناسعلى"شأتي:وسلمعليهاللهصلىالثهرسولقولعليهوانطبق،الألوان

فيهاويؤتمن،الصادقفيهاويكذب،الكاذبفيهايصذق"خداعات"،سنوات

الله؟رسولياالرويبضةوماقالوا:!الرويبضةفيهاوينطق،الأمينفيهاويخون،الخائن

.(1)"إإالعامةأمرفيالتافهالرجلهو:قال

.4036/ماجهابنأخرجه(1)
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وبلدانه،العالمدولكلفيالأموريلونالذينهمالتافهون"الرويبضات"

المرافقكافةويديرون،الناسحياةفيشيءكلتوجيهويتولون،ومراكزهومؤسساته

والسياسةوالتصور،بالفكريتعلقشيءكلعنهمويصدر،والمجالاتوالجوانب

والافتراءوالكذبالزوروانتشر..والاجتماعوالفن،والتربيةوالعلموالاقتصاد،

والتهريج.والتدليس

والعمل،الأصيلالإسلاميالفكرمن""بقيةإلا!العالميالوباءهذامنيسلمولم

الصالحينمن"بقية"أولوالمدمرالعالميالوباءهذامنوتعافىالرشيد..الإسلامي

قلوبهم،بصائر"سلمت"الذينوهم،وبلدانهالعالمأقطارمختلففي،والصالحات

فأحسنواهي،كماالحقائقلأصحابهاوقدمت،الكاشفةالقرآنبأنوارصلتهاوتوثقت

..!ادراكهافهمها

وعالجث،الموضوعاتمختلفتناولث،منوعة"بصائر"زاوية،حلقاتكانتوقد

إسلامية،معايثمةالأحداث"معايشة"علىحريصأكنتلأنني،الجوانبمختلف

عبر"واعية"متابعةالمختلفةالأحداثتابعت..قرآنيةمتابعةالتطوراتو"متابعة"

فضائيةوقنوات،وأسبوعيةيوميةصحفمن،والاتصالالإعلاموسائلمختلف

!!واشنتاجاتوتحليلاتتعليقاتمنفيهاوما،عديدة

فيعليهوالتعليقمعالجتهوأتولى"الأهم"،الأسبوعيالحدثأختاروكنت

للزاوية!المخصصةالمساحةمعيتفقمختصرأ،عنهكلاميوكان،الزاوية

.القرآنبحقائق"ربطه"وعلىإسلاميأ،تحليلاالحدثتحليلعلىحريصأكنت

عنهوتزيل،حقيقتهعلىإياهلقنن،الكاشفة"القرآن"أنوارعليهأسلطكنتأننيأي

..وتهريجتدليسمنأصحابهعليهأضافهما

وبصائر،أخلاقيةوبصائر،تربويةبصائرمنها"منوعة"،البصائرهذهجاءتوقد

وبصائر،عربيةوبصائر،محليةوبصائر،اجتماعيةوبصائر،اقتصاديةوبصائر،سياسية

..توجيهيةوبصائر،جهاديةوبصائر،دولية
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بلادناوفيفينا،الطامعينالأعداء،أساليب"كشف"علىالأكثرتركيزيوكان

ولذلك..والأمريكاناليهودالأعداء:هؤلاءمقدمةوفيلديننا،والحاربينوخيراتنا،

البصائر..معظمفياللدودينالعدوينهذينعنالحديثكثر

اليد..بخطالمكتوبةالبصائرهذهبأصول"ارشيفي"فياحتفظوكنت

عنوحدثنيالخيرعلىالحريصينالمهتمينالمتابعينبعضبياتصل"فترة"وقبل

الإلكتروني،موقعهاوعبر"السبيل"صحيفةعبرلهامتابعآوكانالبصائر،هذه

لأنه..كتابفيمجموعةالقراء،منهالشتفيدالبصائر،هذه"نشر"فكرةعليوعرض

ذلكووافق،الإلكترونيموقعهازيارةولاالصحيفةمتابعةمنهمكثيريستطيعلا

وأعدهاورتبهاالبصائر،هذهأصول"الناصح"ذلكفاخذنفسيفيقبولآالاقتراح

كئيرأ.خيرأالثهوجزاهذلكفيجهدهلهشاكزوأناوطبعها،

يجدواأنوأرجو،وبناتيوأبنائي،وأخواتيلإخوانيالبصائرهذهأقدملهانني

الغيب.بظهرصالحةبدعوةيكرمونيأنوأرجو،الفائدةبعضرفيها

الأخمقدمتهموفي"الفاروق"دارفيوفيخواني،الناصحلذلكموعمولوالشكر

.جرار"الله"عبد

وسلم.وصحبهآلهوعلىمحمد.سيدناعلىاللهوصلى

هـ52/5/4331الثلائاء

م71/4/2102
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بم

(1الغاليهسالدقائق

والاستعداد،للتربيةمناسبةنرصةالمباركرمضانشهرأنعليهالمتفقمن

نادىرمضانأقبلوإذا،الحسناتمنوالازدياد،الخالصةوالعبادة،الصالحوللعمل

.(2)(رصقأالشرباغيويا،أقبلالخير)ياباغيمناد:

هذاجاءناحتىعقلاء،أصحاءأحياءأبقانابأن،عظيمةبنعمةعلينااللهمنلقد

لممنانوأخبرنا،الثمينةالفرصةهذهمنالاستفادةلحسنودعانا،المباركالشهر

.المحرومالخاسرفهومنهاالاستفادةيحسن

الهمليمعترعىأنبنفسكفاربألهفطنتلولأمررشحوكقد

نغتنموأن،ودقائقهوساعاتهبأيامه،الجليلالشهرهذاإلىالنظرنحسنأنوعلينا

منوصدقفاغتنمها..رياحكهبتإذاقال:منوصدقلنا،المهيأةالفرصةهذه

لها.فتعرضواألا،نفحاتلثه:إنقال

أهميةلأن؟وقيمتهفضلهمعرفةالشهرهذافيالثمينالوقتاستغلالحسنومن

فيتتضاعفوالطاعاتالعباداتوإنمعه،والتعاملفهمهإلىتدعووقيمتهالشيء

الشهر.هذا

الشهر،هذامنودقيقةساعةكلمنالاستفادةحسنننويأنهذامعنىإن

ونملأها،ولياليهأيامهفيهانقضي،محكمةدقيقةخطةووضع،أيامهببرمجةوذلك

هـ.1424لعامرمضانمنالثاني،م28/01/0320:بتاريخالسبيل(1)

.1883/خزيمةوابن،1/526ماجهوابن،682/الزمذي(2)
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إيمانية"طوارئ"حالةنعيشأنمعناهوهذاوالأفكار،والأقوالالأعمالبصالح

الأعمالوبينبيتاتحولالتي،والأعمالوالأفكارالاهتماماتتوافهعنفيهانتخلى

الله.عندميزانناتثقلالتي،الجليلةالإيجابية

بثمن،تقدرأنيمكنلا،غاليةولحظاتهودقائقه،نفيسةولياليهرمضانشهرأيام

.الأعمالصالحإلايناسبهاولا

التاليةالفقراتإلى،والعزائمالهممأصحابوالأخواتالإخوةنرشدأنويمكن

الرمضاني:لليومالنموذجيالإيمانيالبرنامجفي

والاستغفارالتهجد،صلاةيلي:بماللقيام؟بساعةالفجرأذانقبلالاستيقاظ-1

تناولثم،القرآنمنتيسرماوتراءةالثه،إلىوالتضرعوالدعاء،والتوبة

جالبآ،للجسممتعبآثقيلأكثيرآالطعاميكونلاأنعلىوالحرصالسحور،

للكسل.

منتيسرماوقراءةمبكرأ،المسجدإلىبالذهابالمسجد:فيالفجرصلاة-2

والدعواتوالتسبيحاتالأذكاروأداء،الصلاةبعدالدرسوسماع،القرآن

ثمانيالضحىصلاةثم،القرانقراءةاستكمالثم،الصلاةبعد،المأثورة

.ركعات

وحيويةبتفاعل،الجامعاتأوالمدارسفيالدراسةأو،الدوامإلىالذهاب-3

.إتقانوأدقصورةأرفععلىوالواجباتبالمهماتوالقيام،ونشاط

جزءيخصصأنويمكن،والمغربالعصربينماالوقتمنالاستفادةحسن-4

.قرآنوتلاوة،نافعةلقراءةمنه

بنصفالمغربفقبل؟رمضاننهارمنالأخيرةللدقائقالإيمانيالاستعداد-5

والدعاء4والتسبيحوالاستغفاربالذكرمشرقةايمانيةحالةيعيش:ساعة

الإفطار.تناولثمالثه،إلىوالتضرع
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يخصمجزءبأن،للنوموذهابهالبيتإلىعودتهبينما،الوقتمنالاستفادة-6

مبرمجة،قصيرةزيارةإو،ونصيحةلدعوةأو،القرآنلتلاوةوآخر،للقراءةمنه

اجتماعي.أوعائليبواجبقيامأو

لأنداعيولا،الفارغبالسهرالوقتتضييعوعدمالمبكر،النومعلىالحرص-7

خير.كلإلىالموفقوالله،ساعاتسبععنالنومساعاتتزيد

11
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بم

رمضانين)*(بين

ورمضانالماضيرمضانبينوما،المباركرمضانشهرالأيامهذهنعيشنحنها

خلالولغيرهلهحدثماأهميستعرضأحدناوقفلووحبذا،كاملةسنةالحالي

السنة.هذه

نقممنأي:،كاملةسنةمناكلغمرمنفضىفقد:الشخصيالمستوىعلى

والشهورالأيامبمرورنفرحلاأنوعلينا،وقبرهأجلهمنقربهوازدادسنة،عمره

آجالنا.إلىويوصلناقبورنا،منيقربنايمرعامأوشهرأويومكللأن،والأعوام

فيجديدرمضانويأتي،العامينتهيشهورعدةوبعد،رمضانينتهيأياموبعد

.الموتمنقربأونزداد،جديدةدورة

المعنى:هذاحوليقولحيثالشاعروصدق

وثواندقائقالحياةإنلهقائلةالمرءقلبدقات

ثانعمرللإنسانفالذكرذكرهاموتكبعدلنفسكفارفع

والشهورالأيامفيهانطوي،الفائقةالسرعةبهذهوقبورناآجالناإلىنسيركناوإذا

نحسنوأنيعود،لاوانقضىمرإذاالذي،الوقتبقيمةنشعرأنفعلينا،والأعوام

نراهاأنيسرناالتي،والأعمالوالأقوالالأفكارصالحفيواستثمارهمنه،الاستفادة

القيامة.يوم

الرمضانين،بينخطيرةحوادثالمسلمةللأمةحدثت:الأمةمستوىوعلى

عدةفيهاالأعداءوحقق،انتكاساتفيهاانتكستحيثصالحها؟فيليسمعظمها

هـ.1424رمضان9-م2003/11/4)*(البيل:

12
http://www.al-maktabeh.com



وهذه،وحيويةحياةمن)بقية(المسلمةالامةفيبقيتلكن،وانتصاراتمكاسب

مواجهةعلىوتصممالجهاد،وعلم،الإسلاملواءترفعالمسلمةالأمةفيالبقية

منهم.الأمةوتحذير،وتحديهمالأعداء

احتلالفيأمريكانجاحالرمضانينبينالمسلمينقصمتالتيالكبرىالقاصمة

بغداد"!سقوطبقاصمةتذكرناالقاصمةوهذهفيه،جنودهاونشر،واستعمارهالعراق

لماأسوذ؟يومآالأمريكانبيدبغدادسقوطيومنعتبرأنويجب،الماضيفيرا!لابيد

؟العراقفيوالأمريكان،فلسطينفياليهود:المعاديانالجيشانيلتقيوبذلكله،يرمز

وخيراتها.مواردهاوينهبواالأمةعلىالحصارليكملوا

العراقفيالأمريكانحققوهل؟أهدافهمفلسطينفياليهودحققهللكن،

ووأدواهويتها؟علىقضواونبضها؟وهلالأمةروحعلىقضواوهل؟أهدافهم

المجاهد؟صوتهاوأخرسواأبناءها،

المسلمة،الأمةعلىللقضاءوالأمريكاناليهودخططفمهما،بالنفيالجواب

يبقىأنشاءاللهلأنذلك؟منيتمكنوافلنفيها،الحقنوروطمسإسلامها،وازالة

الثهوصدقالثه،يريدهماإلايكونولافيها،متمكنأوالإسلامفيها،موجودأالخير

81:الصفأ(!اجمؤون!يرةؤتؤلؤفينتمؤآلئةيآوجمهتمألترلهؤز!طفؤائيىليرنلأ:القائل

وإن،المباركالأقصىانتفاضةأمام"ورطة"فيفلسطينأرضعلىاليهودإن

يوجهونهاالتيالضرباتوالمعنفرغموالخسائر،الضحايامنالكئيريدفعوناليهود

تحققأنيتوقعأويظنكانومن.فلسطينأرضعلىالمجاهدالمرابطالصابرلشعبنا

اليهودي:الطرفينبينوالخسائرالرعب"توازن"مننوعآالأقصىانتفاضة

كلأي:،(1:3)بنسبةالجانبينبينالخسائرتكونأنيتوقعكانومن؟والإسلامي

بأنكفيلةالنسبةوهذه!اليهوديالجانبفيواحديقابلهمالفلسطني،الجانبفيثلاثة
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هذهمنأخطرلليهودالقادمةالمرحلةتحملهوما،أعصابهمالماكريناليهودتفقد

لمرحلة.ا

وانها،العراقأرضوعلى،أفغانستانأرضعلىكبيرةورطةفيأمريكاوإن

فيالإسلاميةوالمقاومةوعسكريآ،وسياسيأإعلاميآ،العراقفيكبيراتخبطاتتخبط

العملياتأننعلمأنويكفيونجاحأ،وإحكامأتخطيطأوتزدادتتصاعد،العراق

أخطر!!والمستقبليوميأ،عمليةثلاثينعلىتزيدالأمريكانضدالجهادية

لهوالتمكينوالنصروالمستقبلالرمضانين،هذينبينيكسبالذيهوالإسلام

الله.بإذن

14
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!

(!)وثمارهالقرآنغراس

جموعرؤيته،قلبهعلىالسرورويدخلالمؤمنيفرحومما،القرآنشهررمضان

المؤمنين،تضمفالمساجدويتدبرونه،ويحفظونهيتلونه،القرآنعلىمقبلينالمصلين

والنساء،الرجالمنبيوتهمفيالقرآنوأهلفيه،يقرأ،مصحفهمنهمكليحمل

فيفيهتقرأمصحفهاتمسكوهذه،آياتهيتلومصحفهيمسكهذا،والشاباتوالشباب

مجتمعونوهؤلاء،شريطفيالقراءمشاهيرقراءةإلىيستمعونوهؤلاء،النافلةصلاتها

يسيروهذاويتدبرونها،الآياتيفهمونأو،الترتيلأحكاميتعلمون،قرآنيةحلقةفي

وهكذا.،شريطأوإذاعةمنالقرآنلقراءةيستمعوهوسيارتهفي

بحيثذاتها،بحدغايةولاهدفأ،ليستكلهاالطيبةوالأعمالطالمظاهرهذهولكن

وسيلةوأهميتهافضلها-علىهيإنمابها،أتىإنشيءكلحققأنهالمسلميظن

أعظم.وهدف،أسمىغايةإلى

وإن،وسيلةحفظهوإن،وسيلةترتيلهأحكاماتقانوإن،وسيلةالقرآنتلاوةإن

وسيلة.وفهمهاآياتهتدبر

نطبقأنهي:كلها،المباركةالوسائلهذهبسلوكنمملهاأننريدالتيالغاية

علىكيانناونصوغ،بالقرآنونتخلق،القرآنعلىونتربى،بالقرآنونتأدب،القرآن

.القرآنأساسعلىشخصياتناوننشئ،القرآنأساس

هـ.1424رمضان16-م2003/11/11:)*(السبيل
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،بالقرآنالناسمعونتحرك،القرآنأنواروننث!ر،القرآنإلىندعوأن:هي،الغاية

مكائدهمونبطل،بالقرآنونواجههم،بالقرآنالأعداءونجاهد،القرآنرايةونرفع

!بالقرآنمنهمالأمةونحصن،بالقرآن

رضيالصحابةتعاملوهكذا،القرآنوسلمعليهالثهصلىاللهرسولفهمهكذا

.بالقرآنوعاشواسعدواوهكذا،القرآنمععنهمالله

الثهصلىاللهرسولخلقعنعنها-الثه-رضيالمؤمنينأمعائشةسئلتولما

(1)(إ!القرآنخلقهكان؟القرآنتقرأ)أما:للسائلقالت،وسلمعليه

وسلمعليهاللهصلىالثهرسولوسلوكخلقعلىتتعرفأنأردتإنأي:

أحكامتطبيقعلىحريصأكانوسلمعليهالثهصلىاللهرسوللأن؟بالقرآنفعليك

حياته!فيوتوجيهاتهالقرآن

حياته،لهويقوممعه،التعاملفييصدقمنكلروحيحعى،وحياةروحالقرآن

فيفإنهالقرآنبأنوارحياتهينرلمومنميت،ف!نهبالقرآنيعشلمومن،بأنوارهوينيرها

تعالى:قولههذاوعلى.الحياةفيأثرولالهوجودفلابالقرآنيتحركلمومن،ظلمات

لئسىآلظلخمئضتلأفيآلتاشكخنلهـءثتتضيىلهؤرملثووجعقناقئتاقأخمتتئما!أؤمنكأن

.1221:الأنعام1(يحتهابخايىء

القرآنيسمعوناناسفهناك،بتوجيهاتهويلتزمبه،يتاثرللقرآنمستمعكلليس

حناجرهم.يجاوزولاالقرآنيقرؤونأناسوهناك،آذانهميجاوزولا

لتلقيكيانهويهىخاصأ،استعدادآلهيستعدالذيهوبالقرآنيتأثرالذي

وكأنهكله،وكيانهوشعورهوروحهوقلبهوعينهأذنهلهويفتح،وتوجيهاتهأحكامه

وقومني.وعلمنيفوجهنيومستعد،جاهزأنا:للقرآنيقول

.746/مسلمراه(1)
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ذلكفيمثله،الجاهزةالمهيأةالقلوبإلامعهتخ!اعللالكن،مباركغيثالقرآن

النباتفيهاوأنبتنفعها،والحراثةللبذارمهيأةأرضعلىنزلإذاالسماء،غيثمثل

منوكم،التربةأعماقإلىوذهبسريعآ،عنها"ستغ"صخرةعلىنزلوإذا،والزرع

.القرآنمنشيئأتستفيدلاالصخور،منأقسىهيمنالقلوب

بنمالكالجليلالتابعيقولوالأخواتالإخوانمنالقرآنأهللأحبتناونقدم

أهلياقلوبكمفيالقرآنزرعماذا8:عصرهفيالقرآنأهلفيهيعاتبالثه،رحمهدينار

الأرضهربيعالغيثأنكما،المؤمنربيعالقرآنن!ف؟القرآن

نأولابد،الأمةفيالقرآنغرسكمترآنية"!غراس،والأخواتالإخوةأيهاأنتم

والتطبيق،والعمل،والسلوكالخلقفيتتمثل،مباركةيانعةترآنية،ثمارأ"تثمروا"

.والثباتوالصبر،والمواجهةوالجهاد،والحركةوالدعوة

17
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بم
!1(1)للقرآنيهوديتفسير

لاإننا،إليهالناسويدعون،الناسبيننشرهعلىويحرصونقرآننا،يحبوناليهود

!!الآخرينأمامويظهرونهاليهوديعلنهمافهذا،ونمزح)ننكت(

عبثواإلاشئعلىالنجسةأيديهموضعواما"الانجاس"الكانريناليهودلكن

وبدلوه.وغيروهوحرفوهبه،وتلاعبوا

يكتفواولم،وتبديلهوتغييره)التوراة(،لهماللهكتاببتحريفيكتفوالمإنهم

العظيمالقرآننحوتوجهواوإنما،وتبديلهوتغييره،()الإنجيلالثانياللهكتاببتحريف

قداللهأنيعرفونلاوهم،وحقائقهمعانيهفيوالتلاعببه،والعبثتحريفهبهدف

آلذكزترتتاإتانخن!:سبحانهالقائلوهو،وتلاعبهمكفرهممنوصيانتهبحفظهتكفل

91الحجر:9(!نوظفك.هتات4

باللغةالكريمللقرآنتفسيريةترجمةأصدروااليهودأنمؤخرآالأنباءفيورد

من)شياطينمجموعةإلىبذلكعهدواحيث!المحتلةالقدسفيوطبعوها،العبرية

العلميالبحثمراكزأعلىفيويعملون،العربيةاللغةيتقنوناللذيناليهود(،

علىبعملهماليهودالشياطينأولئكوقام،العبريةجامعاتهمفيالجامعيوالتدرش!

..ابليسالأكبروشيطانهم،الحاخاماتقادةترضيصورةأحسن

؟للقرآناليهوديةالترجمةملامحهيفما

:القرآنآياتمننوعينترجمتهمفياليهودالشياطينحذف

وظلمهم،كفرهموتبيناليهود،عنتتحدثالتيالحكيمةالآيات:الأولالنوع

انحر-افاتهموتسجلوقبائحهم،سوآتهموتكشف،وتفضحهم،وعدوانهموبغيهم

هـ.1424رمضان23-م18/2003/11)1(السبيل:
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نأالمعلومومن،ومدنيةمكية،عديدةسورفي،كثيرةالآياتوهذه،وجرائمهم

والمستبصرينالمتدبرينالمؤمنينجعل،مطولمفصلحديثاليهودعنالقزآنحديث

واخداعبدون،حقيقتهمعلىاليهودفعرفوا؟ومعرفةوعلم،وبصيرةوعيعلى

تزوير.

أعداءوقتال،اللهسبيلفيالجهادعنتتحدثالتيالحكيمةالآيات:الثانيالنوع

المجاهدين،الصادقينللمؤمنينالأولوالمحركالباعثهوالقرآنيعتبرونلأنهم!فه،

فلسطين،أرضعلىاليهودضد،رائدةواستشهاديةجهاديةبعملياتيقومونالذين

.العراقأرضعلىالأمريكانوضد

ولا،والصليبييناليهودجرائمعنيتحدثلايهوديا!!""ترآنايريدونإنهم

جهادهم.المؤمنينعلىيوجب

بهاتلاعبوافقدله،العبريةترجمتهمفياليهوديحذفهالمالتيالقرآنآياتأما

منهيبرأيهوديأتفسيرآلهاوسجلوا،باطلةمحرفةمعانلهاقدمواحيثبمعانيها،وعبثوا

.!العظيماللهكتاب

محرفةصورةفي،العظيمللقرآن"العبرياليهودي"التفسيرهذااليهودقدم

ولاالثهعنهايرضىولا،الشيطانيةاليهوديةالعقليةعنهاترضى،ممسوخةمشوهة

التفسيريةالترجمةهذهوتسويقنشرعلىيحرصونوهم،المؤمنينصالحولارسوله

لليهود،المستسلم"المتصهين"الغربيالعالمفي،والمؤسساتالمراكزعلى"المسخ"

منبقرآنالمسلمونجاءكمفان،اللهأنزلهالذيالصحيحالقرآنهوهذا:ويقولون

!!منهمالإرهابيونالمتطرفونأئقةالقرآنذلكلأن؟تصدقوهمفلاعندهم

علىوقفوقد،الخبيثاليهوديالعبثهذامنالعظيمترآنهحافظالثهوإن

الجامع!ببهاوأخبروا،القرآنعلىغيورونمؤمتونالشيطانية-الترجمةتلك

الإسلامية.والمراكز
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فيهاستنكرتحذيريآ،بيانآمصرفي"الإسلاميةللشؤونالأعلى"المجلسنشروقد

آخر،بيانأالمكرمةمكةفي"الإسلاميالعالم"رابطةنشرتكما،اليهوديالبثهذا

.القرآنلمعانيصحيحةعبريةترجمةب!صدارووعدتمنه،والعالمالمسلمينحذرت

اليهودضدشديدةمعركةيخوضوترآنكم،القرآنأصحابيامحفوظقرآنكم

مواجهينله،جنودآفكونواالأعداء؟هؤلاءحلوقفيشوكةوترآنكموالصلييين،

.!ئهلأعدا
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بم

(9)االكوراحوربعدلا

بعدالحورمنبكأعوذإنياللهم5:وسلمعليهالثهصلىالنيدعاءمنكان

صلىكانالذيالحورهووما؟الحكيمالنبويالدعاءهذامعنىفما،(2)"الكور...

منه؟يزيدهأنربهيسألكانالذيالكورهوومامنه؟يستعيذوسلمعليهالله

.دارهإلىالرجلحار:يقال،يرجعرجع،:أييحور،حار،:فعلهمصدر،الحور:

القيامة.يومالبعثالكافرإنكارعنالقرآنحديثفيهذاوردوقدإليها.رجعأي

.11-ه41:الأنشقاق1(!تميرابليءجنزته)نتلى+!قيزلقآننمنإته،!:تعالىقال

البعث.أنكرولذلكترابآ،صارأنبعدللحياةيرجعلنأنهالكانراعتقد:أي

الخلف.إلىوالتراجع،والعودةالرجوعهوفالحور:

كار:يقال،الأمامنحوتقدمأي:يكور.كار،:فعلهمصدر،ف!نهالكور،أما

.الأمامنحومسرعآجرى:اي.الحصان

،الاندفاعبعدوالتخلف،التقدمبعدالزاجعالكور":بعد"الحورفمعنى

الهمةبعدوالفتور،النشاطبعدوالكسل،الربحبعدوالخسارة،الزيادةبعدوالنقص

والحيوية.

حالةفيدائمأيكونأنعلىحريصأوسلمعليهاللهصلىالثهرسولكانلذلك

ونقص،وانتكاس،وتراجع"حور"بحالةيصابأنويخشى،واندفاعوتقدم"كور"

منبكأعوذإني"اللهمالكور:منويزيدهالحور،منيحميهأناللهمنفيطلب

.هالكوربعدالحور

هـ.1424شوال8-م2003/12/2:)1(السبيل

.5498/النسائيأخرجه(2)
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وهمةواندفاعأوتقدمأ،كورآوسلمعليهالقصلىكلهاحياتهكانتولذلك

فيونشاطأ،الصالحةالأعمالمنوإكثارأ،والعباداتالطاعاتفيوزيادة،وحيوية

بالئه.والاتصالوالجهادالدعوة

عليهم،الثهرضوانأصحابهنفوسفيالحيويالحركيالمعنىهذاغرسوقد

منخيرأيكونأنعلىيحرصغدهوفي،أمسهمنخيرأيومهفيمنهمكلفكان

وعزيمته.همتهوقوى،وعبادتهنشاطهضاعفالعمربهتقدموكلما،يومه

الكور،تصعيدعلىوصمموا،الأساسهذاعلىحياتهمالصالحسلفناوبرمج

العلم.فيوالزيادة،والعملالعبادةمنوالاكثار،العزائموحشد،الهممورفع

بنأحمد"صحبت:-حنبلبنأحمدالإمامتلامذةأحد-الحربيإبراهيمقال

أمسه،منخيرأيومكلأجدهفكنتوحضرأ،سفرأوشتاءآ،صيفأسنة،أربعينحنبل

."وايمانآوعبادةعلمأازداد

:فقال،والتقدمالكورععلىوالحر،الهمةبمضاعفةالمربينأحدوأوصى

الثريافيهفيهوهامةالثرىفيرجلهرجلأفكن

المعاني،هذهتذكرإلىوالصالحاتالصالحينمنوأخواتيإخوانيأدعوإنني

شهرغادرنامابعد،وسلمعليهاللهصلىاللهلرسولالحكيمالدعاءواستحضار

بصالح،ودقائقهوساعاته،ولياليهأيامهملءعلىحرصناالذي،المباركرمضان

والتزكية.والتعليم،والنوافلوالسننالفرائضمن،والعباداتالأعمال

هل؟رمضانبعدوماذا:السؤالهذانفسهعلىمنهمكليطرحأنإلىأدعوهم

بالثهصلتنانضعفوهل؟رمضانفيبهااستمتعناالتيعباداتنافيونتراجع"نحور،

نبقىأم؟رمضانفيزدناهالذيإيمانناننقمرروهل؟رمضانفيبهاوأنسناقويناهاالتي

متواصل؟وعملمستمر،وتقدم،دائم"كور"حالةفي
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أعوذإنياللهم":وسلمعليهالثهصلىاللهرسولدعاءوأخواتيإخوانيتذكروا

،معناهوافقهواواستحضروهدائمأ،بهاللهوادعوا،"الكوربعدالحورمنبك

ومملمعليهاللهصلىالثهبرسولذلكفيواقتدوا،أساسهعلىحياتكم"وبرمجوا"

.الكراموأصحابه

تحونتسامىوأنوإراداتنا،بنفوسنانرتقيوأنوعزائمنا،هممنانشحذأنعلينا

وتراخينا.وفتورناوكسلنا،ضعفناعلىنستعليوأن،الأعلى

وقيام،الضحىوصلاة،النافلةوصيام،القرآنتلاوةمن:رمضانبعدلنكثر

العلمفيوالاستمرارالثه،بمناجاةوالاستمتاعالسحر،وقتوالاستيقاظ،الليل

الكور!!.بعدالحورمنبكنعوذإناو:اللهموالجهاد،والدعوة
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بم

(1)ااحضارتهممنصورة

ضائعوغايةهدفبدونيعيشهاوالذي،وعبثضياعوالتزامإيمانبدونالحياة

سئموا،لاعبونلاهون-ومجملهممعظمهمفي-والكافرون،لاعبولاه،عابث

والشهوةالانحرافمظاهرمختلفإلىالحياةمنوهربوا،روتينهم،وملواحياتهم

!الأمانبرإلىيصلواولموالشذوذ،

والصناعيوالعلميالماديالتقدمفيالقمةالغربيالعالموصلوقد

هناك"الإنسان"لكن،البالعلىتخطرلاترفيهيةصناعاتوأنتج،والتكنولوجي

"مبرمجة"،آلةإلىوتحول،إنسانيتهمعانيكلخسر،مطحونمسحوقمهزوم

إلالاتصدر،طائشةجنونيةبممارساتيقوموصار،مسعرةونار،متحركةو"شهوة"

.!الحيواناتمرتبةعننزلوا،عبثيينأو،مجانينعن

والقصصوالحوادثالنماذجبعضالغربيةالإعلاموسائلإلىتتسربوقد

يسمعها،عندماالمؤمنيقرف،هناكيحدثمابعضعن"المقرفة"،والحكايات

وتركالعباداتوأداء،والإسلامالإيماننعمةعلىاللهويحمد،بالغثيانويصاب

وأخطر!.أعظمالحوادثتلكمنخفيوما،المحرمات

مثيرحادثعنالخبر،هذاوالصالحاتالصالحينمنوالأخواتللإخوةوأسوق

عالمهفي،الغربيالإنسانيعيشهاالتيالعبثيةالحياةعلىالدلالةواضح،مقرفعجيب

المتحضر.التكنولوجيالغربي

بهيميةحياةيعيشالكمبيوتر،برامجفيمتخصص،ألمانيةمدينةفيييشرجل

والجنس،والشرابالطعامإلااللهممقصد،أوغايةأوهدفبدون،شاذةإباحية

هـ.1424شوال15-م2003/12/9:)1(السبيل

24
http://www.al-maktabeh.com



وأرادومفها،سئمهاحتى،أذنيهحتىالأوحالهذهفيوغرقوالشذوذ،والشهوة

يفعل؟فماذا!وششمتعليتلذذالتغيير

الإنزنت،على"غرائي"إعلانوضعإلى،داخلهالكامنوالوحش،شيطانههداه

حيثبها،والتضحيةبنفسهللتبرعاستعدادعنده،جميلشابإلىبحاجةإنهفيه،قال

.!!قطعةقطعةبتقطيعهيقومئم،إياهويطعمهجسمهأعضاءمنجزءألهسيقطع

التغيير،عنباحئامحتارأ،ضائعآشابأالغرائيالإباحيالإعلانهذاواستهوى

فيبهوالتقى،الإعلانبصاحبواتصل،الشيطانسبيلفيالتضحيةعلىووافق

.إبيته

ولاينظر،وهو،الشابجسممنأجزاءبقطعالإعلانصاحبالرجلقام

لذيذةدسمة"طعام"وجبةب!عدادالاثنانقامئمقطعها،التيالأجزاءهيماندري

أجزاءيكلالأوليثلانها،سويةجلساثم"البهارات"،معبطبخهاوقامامنها،

،!!مطبوخةهو،لحمهمنأجزاءيثلوالثاني،أمامهالجالسأخيهلحممنمطبوخة

طعمالثانيوجدكيفندريلاأنناكما،أخيهلحمطعمالأولوجدكيفندريولا

مطبوخأ!!.نفسهلحم

"عدةالأولأحضرالمثير،الختاميالمشهدبقي،الشيطانيةالوجبةانتهتوبعدما

ذبائحهمذبحفيالجزارونيستعملهاالتي،والقطاعاتالسكاكينمن،"الشغل

حيوتفاعلمنه،تامةبموافقه،وتقطيعهوسلخهلذبحه،أخيهنحووتوجهوتقطيعها،

يستمقع،الذابحوالقاطعاوصاله،منبتقطيعهبدأالذيمانعرفولا،طرفهمن

!!وتقطيعهذبحهكملأنإلى!!وينتشييتلذذالمذبوحوالمقطوع

بالصوت!مصورا"كانالشيطانيالغرائيالمشهدهذاإن:نقولأننسيا

الفيديوعلىالعابثالجزار"تفرج"مرةكمندريولا"فيديو"،فيلمعلى،والصورة

متلذذآ.مستمتعأ،صورهالذي
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الرجل،علىالقبضألقت،العابثةبالمسرحيةالألمانيةالشرطةعلمتوعندما

جريمة،الأمرفييرىولاعنه،يدافعمنالمدنيالألمانيالمجتمعمؤسساتمنووجد

.!!والاستمتاعالتلذذفيراغبأ،بمصيرهعارفأمختارأ،راضيآ،برجليهجاءالمقتوللأن

.!مثلهمنحياهاأنمنايريدونالتيحياتهمهذه
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بم
!1(")ايبوفحجاب

وأحاسيسه،ومشاعره،وأعصابهالإنساننفسيةيصيب،نفسيمرض"الفوبيا":

الإحباطإلىصاحبهاتوصل،انفعاليةفعلوردود،خطيرةنتائجإلىويؤدي

فيوالانزواء،العامةالاجتماعيةالحياةمنوالانسحابوالفرار،والهزيمة،والاكتئاب

البيت.منمنعزلةزاوية

يخافأن:بمعنى،"العصي"الرهابعلىالخطيرالنفسيالمرضهذاويقوم

فيهلأنهمنه؟يقتربلاأنعلىويحرص،شديدهرهبةويرهبهما،شيءالمريفمن

فييثيرأندون،الناسمعظمبهيمر،عاديأمريرهبهالذيالشيءهذاأنمع،هلاكه

يفعلعندمامنه"النفسي"الرهابيعانيالشخعالذيهذاحتىشيئأ،نفوسهم

،يحذرهيبقىولكنه،بسلامالأمرويمر،يتوقعهالذيالخطرلهيحصللاالشيءذلك

عنه.والابتعادتجنبهعلىويحرص،ويرهبهويخافه

صعودمنالنفسيبالرهابمصابأرجلآأعرفمثالأ:ذلكعلىولنضرب

الطابقإلىدرجآصعدإذافوبيا"،"درجتسميتهيمكنمرضفعنده،ونزولهالدرج

ويصدقالفوبيا،بهذهأعصابهدماغهويقنع،سيسقطأنهيوقن،الثالثأو،الثاني

الرؤية،وغبش،الوزنبانعدامالنزولأوالصعودأثناءفيشعر،الرهابهذاجسمه

قلبه،ضرباتوتزيد،أنفاسهوتتلاحق،وجههويحمر،جسمهويعرق،قدماهتحملهولا

العمليةهذهمنينتهيأنوما،يديهبكلتي"بالدرابزين"ممسكأوتجده،لسانهويحبس

وينزلونهالدرجيصعدونالناسكلبأنعلمأ،بالراحةويشعرالصعداء،يتنفسحتى

وهدوء.بأمان

فوبيافهناك،أنواع-متوهممتخيلمرضمنالنفسيالرهابأووالفوبيا-

هـ.1424شوال22-م2003/12/16:السبيل)ده(

27

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


وهناك،اقتصاديةفوبياوهناك،سياسيةفوبياوهناك،اجتماعيةفوبياوهناك،شخصية

!!جهاديةفوبيا

أمام"حماس"اسمذكرإن،شديدةفوبياوالأمريكانلليهوديسببمثلأالجهاد

مثلأبوشأمام"لادن"بناسمذكر!ان،وانفعالوتوترفوبيابحالةيصيبهشارون

وتشنجآوانفعالآ،توترأالأعداءقادةعندأوجدالجهادلأنالفوبيا؟بنفسيصيبه

ورعبآ.ورهبةوهلعآواضطرابأ،

مضحكة،فريدةنفسيةبفوبيامصابونالأيامهذهفيفرنساقادةأنوالعجيب

!الحجابالمسلماتالمدارسطالباتبعضارتداءلهمسببها

ملايينستةيتجاوزهناكالمسلمينوعددفرنسا،فيالثانيالدينهوالإسلام

ثلاثةحوالينرنسافي:أيالنساء،منالعددهذانصفأنولنفترض،ومسلمةمسلم

عاديأالأمروكان،اللباسفيالغربيةبالمرأةمتأثراتمنهنكثير،مسلمةامرأةملايين

وارتدين،الالتزامإلىالمسلماتتلكبعضالثههدىوعندمافرنسا،قادةعند

ذلكلهموسبب"تشنج،،بحالةفرنساقادةأصيببه،اللهأمرالذي"الحجاب"

عندفوبيا""درجمئلفوبيا""حجابتسمتهايصح،مضحكةفوبياالحجاب

صاحبنا!

منوالمتحجباتالمسلماتبمنعالأوامريصدرونوالوزراءالمسؤولونصار

،والشركاتوالمراكزالمؤسساتفيالعملومن،والجامعاتالمدارسفيالدراسة

من"والقرف"والتثنجالفزعمنحالةتثيرعاممكانفيمحجبةفتاةرؤيةوصارت

الحجابمهاجمةإلى،شيراك"جاكالفرنسيالرئيسدفعمما!المرعبالشبحهذا

وصرح-فترةمنذالحجابحاربتالتي-تونسفيقمةيحضركانبينما،الإسلامي

للمسلماتسمحمالههاذافرنسا،في"العلمانية"علىخطر"الحجاب"بانشيراك

سيصدرأنهأخيرآأعلنوقد،الفرنسيالعلمانيالنظاميدمرفسوفالحجاببارتداء
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!مكانأيمنا!جبةويطرد،الحجابارتداءمنيمغعمرسومآ

علىيضحكواالم!العلمانيالفرنسيالنظامعلىخطرالمتحجباتأكبرإ!الله

نأللماةوأنه،شخصيأمر""الزيأنأوهموهمعندماوبناتهمالمسلمينأبناءعقول

"بالبكني"،سارتولوعليهاينكرولاتشاء،ماملابسهامنتخلعوأنتشاء،ماتلبس

عورتهاسترالمسلمةالفتاةاختارتف!ذا!العراةنواديفيتمامأعاريةسارتحتىأو

حجاب"إنه!الفرنسيالنظامتهدد"قنبلة"صارتحجابها،ولبستربها،وإرضاء

فوبيا".
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(*المواجهةوقودالحزن

أعصابناتحطيموعلىواستعبادنا،إذلالناعلىحريصةالباغيةالظالمةأمريكا

أوتيتماكلتستخدموهي،محطمينمحبطينيائسينإلىوتحويلناوعزائمنا،وهممنا

الشيطانيه،الغايةهذهلتحقيق؟وأسلحةوطاقاتوقوى،وأساليبوسائلمن

!اغراء.دعاية"أكثرعملهاليبدو،التمثيليالمسرحيالإعلانيالإخراجفي"وتتفنن"

،"حسين"صدامالعراقيالرئيسالقبفعلىإلقاء"مسرحية"فيهذاوتجلى

الأمريكيةالأهدافلخدمةوتوظيفه،تصويرهفيالأمريكيالإخراجن!فتالذي

وتقتلومشاعرنا،أعصابناتخاطبالتي،المؤثرةالمعبرة"الصور"وبث،الشيطانية

وجهادنا.ومواجهتناآمالناعلىوتقضيوكرامتنا،رجولتنا

إلىانظرواعلينا،الانتصارفيعليه"راهنتم"الذيالرئيسهوهذا:تقولوكأنها

منفائدةفلا،وهزيمتهواستسلامهونظراتهبشعرهصورتهوإلىأيدينا،بيننهايته

والاستمتاعلنا،الاستسلامهوأمامكمالوحيدوالطريق،المواجهةأوالمقاومة

لنا.بالعبودية

وأوجدتشاهدوها،منفيبعنايةأمريكابثتهاالتيالعراقيالرئيسصوروأثرت

وفقدواوتحطموا،وأحبطواوصرخوا،وتألموا،كبيرةنفسيةصدمةكثيرينعند

.الأمريكانيريدهماوهذا،ومعنوياتهمأعصابهم

،بصدامالأمريكانفعلهماوساءنارأينا،مماوتألمناشاهدنا،ماعلىحزنالقد

نأيجوزولا"صدام"،إليهآللمانفرحأنيجوزولا!اهانته،إذلالهعلىوحرعمهم

هـ.4241شوال92-م23/21/0302:السبيل)ء(
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الصهيونيةللبرامجوالمنفذونوديننا،أمتناأعداءهمبهفعلواالذينلأنبه،"نشمت"

المنطقةواحتلواشاملأ،عسكريأاحتلالأالعراقاحتلوالقد،المنطقةفيالانتشارفي

عداوةالأشداليهودمعوهموفكريا،وإعلاميأواقتصاديأسياسيأاحتلالاكلها

،الصورةتلكعلىصداميهينونوهمللأمريكاننفرحأنلنايجوزلاولذلكلنا،

ولأنأعداؤنا،أعداءهلأنضده؟كناأومعهكناسواء،بالرجلنشمتأنولا

وإذلالنا،إهانتهخلالمنإهانتنايريدونالمجرمينالأمريكانولأنخصومنا،خصومه

.استعبادهخلالمنواستعبادنا،إذلالهخلالمن

"الضبعيدفيسقط"فريسة"لأنههو،ليسصدامصوربثمنالهدفإن

بالعزةتشعرالتي،الأمةمن"الباقية"البقيةهوالهدفولكن،المفترس"الأمريكي

الرسالةوصلتولقد،الأمريكانمواجهةعلىمصممةزالتوما،والكرامة

منها.هدفهموعرفناإلينا،الإعلاميةالأمريكية

الجولاتهذهفيأمريكابنجاحالشديد،والألم،البالغبالحزننعزفكذلك

تحطيميعنيلاالعارمالبالغحزننالكن،الأمةهذهضدحربهامنالعنيفةالحادة

اعتبارهميعنيولا،للأمريكانالمطلقالاستسلاميعنيولا،والعزائموالهممالمعنويات

منه.فكاكولاله،زواللادائمأضخمأقدرأ

:نوعانالحزنإن

وعزيمته،وهمتهالفردطاقةيستهلكالذيالحزنوهوسلي"،"حزن:الأول

وأأملبدونيعيش،مكتئب،بائس،محطمإلىويحوله،وتصميمهإرادته"ويبدد"

انتظارأ.موتهوينتظرعدآ،أيامهيعدحافز،أومحركوبدوناستبشار،

عندبماالواثق،اللهعلىالمتوكل،المؤمنبهيصابأنيجوزلاالسليالحزنوهذا

الله.أعداءمواجهةعلىالمصمم،الدينهذابطبيعةالعالم،الله

الطاقةمنبالمزيدالمؤمن"يشحن"الذيالحزنوهو،"إيجابي"حزن:الثاني
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بصبر،الطويلالشاقالطريقعلىالسيرلاستمرار،اللازمبالزادويزوده،والحركة

.واحتسابوثبات

هو،المواجهةجولاتبعضفيالأمريكانانتصارنرىعندمانريدهالذيالحزن

قدرناهوالحزنإن،نحبطلالكن،الألممنونصرخ،نيأسلالكن،نتألميجعلناالذي

ونتألم،نحزنأنهوقدرنا،البشريةفيالجاهليةتحكمشهدالذيالعصر،هذافي

نصبرلكنناحزننا.منيزيدحولنا،ماوكلوليالينا،أيامنافيوالألمالحزنهذاونعيش

،إحباطأويأسإلينايتدسسولاومآسينا،تضحياتناوعلىوأحزاننا،آلامناعلى

الطويل.الشاقسيرنافييحدوناالذيهوالنهايةفيبالنصرفالأمل

؟والأمريكاناليهودمعالمواجهةوقودهوداخلنافيالمشتعلالإيجابيحزنناإن

الذيوالوقود،الزادهيلأنهاكياننا؟فييشعلونهاالتيأحزاننا،منللأمريكانوويل

حتى،مواجهتهمعلىوالتصميم،وجودهمرفضفيالحماسمنالمزيدإلىيدفعنا

الفاتحين!خيروهو،بالحقوبينهمبيننااللهيفتح

،عندهحيويةلاعم!شويرىممايحزنلمفمن،وأخواتيإخوانييااحزنوا

،والتحديوالمواجهة،والثباتالصبرمنالمزيدإلىدافعأايجابيآ،حزنكمواجعلوا

الجميل.الجزيلالأجرعليهليعطيكم،اللهإلىبهوتوجهوا
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بم

(5)وتوترالاعصابالإرهاب

عجيبآ،تفننآالإرهابصناعةفي"تتفنن"وهي،العالمفيإرهابيةدولةكبرأمريكا

الأساليبمختلفوتوظيفوالإعداد،لهالتخطيطوتحسنعاليأ،إتقانآذلكوتتقن

العمليات"وتخرج"والتكنولوجيا،والمهارات،والأشخاصوالأسلحة،والوسائل

الأمريكيةالمسرحياتهذهوتقدمودعائيأ،وإعلاميأوتمثيليأفنيأاخراجأالإرهابية

.!!تمثيلفيتمثيلأليستوأنهاوصدقها،بوجودهالتقنعهم؟للآخرينالإرهابية

يؤكدهاالمعاصرأمريكاوتاريخزمن،منذالإرهابيةأمريكاعننعرفهاحقيقةهذه

فيالسوفتيالاتحادانهياربعدترسختإرهابهاعنالحقيقةوهذهويثبتها،ويقررها

بعدوثباتآرسوخأالحقيقةهذهوزادت،العشرينالقرنمنالأواخرالعشر

وهيمنة،ونتائجآثارمنعنهانتجوما،المعروفةسبتمبر"11"يومالعالمية""المسرحية

!!العالمدوللمختلفأمريكيواحتلال،وسيطرة

العالموتتقدم،للعالموتقدمه،للعالموتخرجه،العالمفيالإرهابتصنعالتيأمريكا

وهدوئه،واستقرارهأمنهعلىحرصهاللعالموتعلن،عليهوالقضاءوتدميرهلحربه

الحربهذهفواتير""دفعالعالمدولوتطالبوماليأ،سياسيأالعالمبلادوتحتل

باحتلالهاالعالمدولعلى"وتمتن((وحمايتها،الأنظمةحفظ"وثمن"،الباهظةالامريكية

العالم،أجلمنتضحيتهاعلىبشكرهاوالشعوبوالأنظمةالدولوتطالبلها،

وتأليهها،وعبادتهالها،والاستعبادلأمريكا،التبعيةمنبمزيدإلايكونلاوشكرها

بحمدها!!والتسبيح

الأمريكي،الإرهابهووهذا،الأمريكيةالطريقةعلى"البلطجة"هيهذه

هـ.1424القعدةذو7-م2003/12/30)*(البيل:
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.إثمنهكلهالعالميدفعالذي!اخراجأ،وبرمجةوتخطيطأ،تفكيرآ

بضاعته،ومعهالغريبالمسانربهممرإذاكانأنهالأقواممنقو!ظلمعنقيل

معه.ماعلىيستولؤنثم،جسمهمندمهوينزل،ويضربونهعليهيعتدون

سمعولما"القاضي"،إلىقضيتهورفعالقضاء،إلىعليهمالمعتدىأحدوذهب

لكوقدمواصنعأ،بكرجالناأحسنلقد:الغريبللمشتكيقال،الشكوىالقاضي

الفاسد،الدمذلكأخرجوا،رأسكمندمكونزلضربوكفعندماومعروفأ،خيرأ

مالأ،لهمتدفعأنعليكأحكمولذلكوأهلكك،عليكلقضىجسمكفيبقيولو

!!لكوأجروهاأنفسهمأتعبواالتيالجراحيةالعمليةمقابل

شعبه،وأذلتالعراقاحتلت:الأمريكيةالطريقةعلىالقضائيةالعدالةهيهذه

إخراجأوأخرجت،الأمريكيةالفواتيربتسديدوطالبته،ومواردهخيراتهونهبت

الدولتلكوطالبتوتركيا،والمغربالسعوديةفي"إرهابية"عملياتعدةمسرحيأ

الأمركية.والرعايةوالعنايةالحمايةثمنبدفعوغيرها

بثباستمرار،"العالم"إرهاباستمرارعلىحريصةالأيامهذهفيوأمريكا

يمثلهالذي"العالميالإسلامي"الإرهابمنوتخويفهم،والشعوبالدولبينالرعب

.القاعدةتنظيم

بلادهاداخلجميعأ،الناسعند"الأعصاب"توتراستمرارعلىحريصةأمركيا

والاستقراروالأمانبالأمنالشعورليفقدوا؟الناساستفزازواستمراروخارجها،

الأمريكي.الأمنمظلةتحتإلالهمحياةلابأنهموليوقنوا،والسلام

يعيشحيث،الأيامهذهفيالأمريكيوالإرهابالرعبهذايكونماوأوضح

الاستفزازبعفمظاهرولنتذكر،الميلاديةالسنةورأسالميلاد،أعيادالغربيالعالم

معلوماتوصلتنااحذروا...،لشعبها:أمريكاتقول:العالملأعصابالامريكي

11"عمليةمنوأشدأعنفلعملياتالقاعدةتنظيمتخطيطعن،أكيدةاستخباراتية
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والطائراتالجيشفي،المسبوقغيرالاستنفارحالةأمريكاوأعلنت،"5120سبتمبر

حتى،والأسواقالمدنفيوالشرطةالأمنورجال،والصواريخوالسفن،والمطارات

عليهايقضيلاحتى،وآمنسريمكانإلىالأمريكيةالقواتقياداتنقلتررتانها

"الملهاة"هذهفيالمشاركةالدولمختلففيدبلوماسييهامنوطلبت!!القاعدةتنظيم

المبالغةبابمن-إنهاحتى،للقاعدةالقادمةالهجماتمنالدولوتحذير،الأمريكية

الأخرىالطيرانشركاترحلاتبعضألغت-الأعصابوتوترالرعبنشرفي

.إللقاعدةمنضمينرسميينطيارينوجودمنلتأكدهاإليها؟

لا:موقعهكانمهماإنسانولكل،العالمفيمسؤوللكلتقولأنأمريكاتريد

يظهرونفقد،القاعدةتنظيمرجالواحذر،انتبه،الأمريكيةالحمايةتحتإلالكحياة

وأمؤسسةأيفيأو،ضوئيةإشارةأيةعلىأو،شارعكلنهايةأو،زاويةكلفيلك

فيلكيظهرونأوالسرير،تحتمنعليكويخرجون،شقتكفييختبئونوقدمتجر،

.إإالماءكأس

علىأمريكاتمارسهالذي،والفزعالرعبأو،الأعصابوتوترالإرهابإنه

القرآنية.البصائرأصحابالمؤمنونإلامنهينجوولا،أجمعالعالم
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وا!نطاوي)*(القرضاويبين

الثهحفظه،القرضاوييوسفالدكتورالداعيةالفقيهالعلامةهوالقرضاوي

ملأوقد،والفضائياتوالخطبالكتبفي،دائمدعويحضورلهالذي،ورعاه

اليهودوكرهه،والجهاديةوالعلميةالدعويةبمواقفه،وأبصارهمالناسأسماع

الدين.هذاأعداءوباقيوالأمريكان

عنوانالتفسيرفيالمتخصص،طنطاويسيدمحمدالدكتورهووالطنطاوي

المعروفة،الإشكالاتوصاحب"الكريمالقرآنفياسرائيل"بنو:للدكتوراهرسالته

كئيرفيخالفالتيوغيرها،والسياسيةالاقتصاديةالموضوعاتفي،المثيرةوالفتاوى

عليهاوكوفئ،والمسؤولينالسلاطينبهاوأرضى،الصوابوجانب،الحقمنها

حاليأ.الأزهروشيخسابقأ،لمصرالعامالمفتيبمنصب

"فوييامسألةمنموقفهمافي،والطنطاويالقرضاويالشيخينبينبعيدوالفرق

دولوباقينرنسا-جعلتوالتي،السبيلفيسابقعددفيلهاأشرتالتي،"الحجاب

كبيرخطرلأنهن،الصالحاتالمسلماتبعضتحجبمنمتشنجةمتوترة-الغرب

الأوروبية!والحضارةوالمدنيةالعلمانيةعلى

ومطاردة،الفرنسيةالمدارسفيالحجاببمنعحكومتهالفرنسيالرئيسوأمر

وتهديدات،الحجابضد"متطرفة"تصريحاتوزراؤهوأصدر،المتحجباتالطالبات

!الحجابتلبسمنكلضدإرهابية

علىخارجيتهاوزيرحرعىولذلك،ومواقفهالأزهرشيخفرنساوتعرف

فتوىبعدهاالثخليطلق-!!طقفساعةربعلمدة-القاهرةفيبهالاجتماع

هـ.1424القعدةذو14-م6/2004/1اليل:(5)
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:المحجباتومحاربة،الحجابمنعا!كالهزةالفرنسيةللحكومهفيهايجيز"صاروخيةدا!!

وتنفيذ،حجابهنخلعإلىالطالباتويدعو،إ"إحقهمهذا،حقهمهذا،حقهم"هذا

فيأخطأأنهونشهد"إ!المحظوراتتبيح"الضروراتبابمن،الفرنسيةالحكومةأوامر

حياهم-الصادقونالأزهرعلماءعليه!!وأنكراللهوجهبهأرادماوأنههذا،كلامه

ربانيآ.دعويأإيمانيأموقفأووقفوا،الباطلةفتواهالثه-

وخوفه،وتقواهوعلمهدينهمعمتفقأالمسألةهذهمنموقفهفكانالقرضاويأما

إلىودعاهم،المسلماتضدوتطرفهاإرهابهافرنساعلىأنكرولذلك،وحدهاللهمن

!بالحجابوالالتزامالحقعلىالثباتإلىالمسلمينودعاعنه،الزاجع

الثهخيرأ،ونسالاللهجزاهم،الربانيينعلمائنابينكئيرونالقرضاويأمثال

الحق.إلىالرجوعوأمثالهللطنطاوي
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بم

11(5)ونابشهرتيتا

وقد-الدارجبالتعبيرشهربانو""تيتاأو-مسنةإيرانيةعجوز"مازندراني"شهربانو

إيمانناويزيديعمقوأن،وعظةعبرةيكونأنيصلحمؤثر،عجيبحادثلهاحدث

الثه.بقدر

دمرهاوالتي،إيرانفيالأثرية"بام"مدينةفيوحدهاتسكن"شهربانو"كانت

مؤخرآ.الكبيرالزلزال

مسكنها،فيوحيدةتقيموكانتسنة،وتسعينسبعآ"شهربانو"العجوزبلغت

سقفهالثانيوالطابقخشب،منسقفهالأولالطابق:طابقينمنمكونأبيتهاوكان

وطين.حجارةمن

وقدرفوقها،بيتهاودمر،الأولالطابقفي"شهربانو"كانتالزلزالحدثولما

ويذكروه.المؤمنونليتذكره؟آياتهمنآيةالتدميرذلكيجعلأنالحكيمالثه

وفوقها،حواليهاالأخشابوتجمعتأولأ،عليهاالخشيالأولالطابقسقط

الأخشابفوقسقط،الحجريالثانيالطابقهوىولمالها،آمنأمكانآوشكلت

ضيقة،"تهوية"تركتالأخشابأنويبدوالعجوز،الحجارةتصبولموحواليها،

العجوز.رئةإلى""الأكسجينمنهايتسلل

حية،المدمرمنزلها"أنقاض"تحتعامأوتسعينالسبعةذات"شهربانو"وبقيت

.!إبلياليهاأيامثمانيةلمدةفوقها،منالصغيرة""المساماتتلكمن""الأكسجينيأتيها

تحتأحياء،عنيبحثونوالإسعافالإنقاذرجالكانوبينما،التاسعاليوموفي

هـ.1424القعدةذو21-م13/2004/1:السبيل(*)
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ثمانيةبعدو"الطمم"،الردمتحتأحياءعلىالعثورفيالأملفقدواوقد،الأنقاض

،الأنقاضبينمنتبدوبثرية،يدأنرأتأمامها،العاملاتإحدىنظرت،كاملةأيام

!اذا،والأخشابوالترابالحجارةوحركت،حياةفيهافلاحظتمنها،واقتربت

عنالأنقاضإزالةعلىعاونوهامنالمرأةواستدعتحية،"شهربانو"بالعجوز

.!إعزيزتييانعمشهربانو:فأجابتبخير؟أنتهل:قائلةالموظفةوخاطبتهاالعجوز،

ولمخدشأ،أوجرحأأوكسرآفيهايجدوافلم،الردمأكوامتحتمنوأخرجوها

.!!دمقطرةمنهاتنزل

مشرقووجهها،تبتسموهي،(5/1)الإثنينصحففيصورةلهاونشرت

تجاعيد.منفيهمارغمسعيد،

واللهالمدمر،الزلزالذلكفيالعجوزتموتلاأنقدرالذيهواللهأكبر،الله

ذلكفييموتأنسبحانهالحكيمقذرالذيالوقتففييريد؟لمافعال،حكيمعليم

وطفلوعجوز،وشاب،وامرأةرجلبينماشخم،ألفستينمنأكثرالزلزالط

أوتكسرلاوأن،تموتلاأنسنةوتسعونسبععمرهاالتيللعجوزقدروصي،

نفستموتلنأنهعندناالمعلومومنوأجلها،رزقهالتستكملحيةتخرجوأن،تجرح

وأجلها.رزقهاتستكملحتى

نأعندنااليقينفمن،ويميتيحعيوالذيسببأ،شيءلكلجعلالذيبالثهآمنت

لاأجلهجاءإذاوأنه،سبحانهلهاللهقدرهالذي،أجلهانتهاءعندإلايموتلاالإنسان

.!!يستقدمولاساعةيستأخر

يحفظها،مالهاهيأ،بقية"شهربانو"العجوزعمرمنبقيأنهيعلمالذيالله

عمرها.لتستكمل

فيتايؤيحن!و!آئن:تعالىقولهتذكرت"شهربانو"قصةوترأتسمعتعندما

.5011:يوسف9(!مغيرضعونغتهاوهتماه!قغتمزو!تؤآلأزفيآلتتمؤت
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!لمرتيلقلآؤقايتيكلثآك!خمقلآزخمؤيمنيلتاشآدتهئقتحقا!:تعالىقولهوتذكرت

.12:فاطر9،*تغبمن

الشاعر:قولأرددنفسيووجدت

أمانكلهنفالمخاوفنمعيونهالاحظتكالعنايةوإذا
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بم

الجديد)+(المرشدهموم

مرشدأ"عاكفمهدي"محمدالأستاذالشيخفضيلةمبايعةالماضيةالأيامفيتمت

فيسبقهوقد،المباركةالجماعةلهذهالسابعالمرشدوهو،المسلمينللإخوانجديدأ

حسنالممتحنوالإمامالبنا،حسنالشهيدالإماممن:كلالجماعةهذهقيادة

مأمونثممشهور،مصطفىثمالنصر،أبوحامدثم،التلمسانيعمروالقادةالهضي،

.الثوابلهموأجزلجميعآاللهرحمهما!ى،

الإمامفيهأسسالذيالعام،م1928عاممواليدمنعاكفمهديوالأستاذ

أنهالقوللطيفومن،الجماعةهذهفيعاكفالأستاذوئشأ،الرائدةالجماعةهذهالبنا

الرياضة!هو:الجاصيالأكاديميتخصصهأن:أي،!"رياضيةتربية"بكالوريوسيحمل

الرياضية؟للدراسةذهبفلماذا

يريدكانالعامةالثانويةعلىحصلبعدماأنهعاكفمهديالأستاذيروي

ستدرسماذا:لهفقالالثه،رحمهالبناحسنالإمامفقابله،الجامعةفيالشريعةدراسة

الشريعة.سأدرس:لهقال؟مهدييا

الجامعة،خارجالشريعةستتعلمأنتله:وقالذلك،بغيرالبناعليهفأشار

.!إالرياضةبكليةفالتحق،الرياضةفيمتخصصينإلىبحاجةوالجماعة

الدراسةإلىرجالهوتوجيه،اللهرحمهالشهيدالإمامنظربعدعلىيدلوهذا

.!والمسلمينالإسلامبهاوتخدم،الجماعةتحتاجهاالتيوالتخصصات

منكثيرينأنإلا،المسلمينللإخوانالمنتسبينالشرعيينالعلماءوعكثرة

هـ.1424القعدةذو28-م20/1/2004:السبيل(+)
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عام"إخوانية"أسرةأفرادمعظموكان،عديدةعلميةمجالاتفيمتخصصونالإخوان

."النووية"الطاقةفيمختصينمصرفيم1965

الإخوانشبابمنالآلافمعاعتقلأنهعاكفمهديالأستاذعجيبومن

وكان،السجنفي"نسوه"الظالمينوكأن،عديدةسنواتمسجونأوبقي،م1954عام

كاملة،سنةعشرينالسجنفيأمضىحيث،م1974عامخروجأالمساجينآخرمن

.!!محددةعقوبةتنفيذأوحكم،أومحاكمةبدون

نإ-المباركعهدهبهافتتحالذياللهحفظهالجديدالمرشدكلامفيأعجبنيوالذي

الجماعة.قيادةفياللهشاء

المرحلة؟هذهفيأولوياتكمهيمامرشدأ:مبايعتهبعدالمذيعسأله

علينا!تسيطر"بهموم"مشغولونالآننحن:عاكففأجاب

الاعزافحيثمن،بالإخوانتتعلق،"تنظيمية"همومإلىالمذيعخيالوذهب

بصلتكميتعلقمماهذاهلله:فقال،واعتقالهمملاحقتهموإيقافبهم،الرسمي

بالحكومة؟

،"الأمة"بهموممشغولوننحن:لهوقالمحدد،صريحواضحبكلامالمرشدنرد

القضاءتستهدف،شرسةيهوديةلهجمةتتعرضفلسطينوحيث،محتلةالعراقحيث

تستهدفالتيكله،العالمفيالإسلامعلىالشرسةبالهجمةمشغولونإنناعليها،

.!عليهالقضاء

ويشغليهمكماهووهذا،تفكيركهوفهذاالجديد،المرشدأيهااللهحياك

الوجهةهذهووجهتكوربتك،أنشأتكالتي،الرائدةالجماعةهذهاللهوحيا،بالك

وفيفيكمالعهدهوهذا،القيادةمركزوصلتحتىفيهاوترقيت،الجهاديةالعملية

المرشد.فضيلةياجماعتكم
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الاهتماماتتتجاوزلا،ضيقةدائرةفيهموم!حصرواالمسلمينمنكثيرون

واستلام،المالوجمعوالشه!ات،واللباس،والشراببالطعامالمتعلقةالثمخصية،

هذه،والقدراتالطاقاتمناللهوهبهمماووجهوا،بالآخرينوالتحكمالمراكز،

وقضاياهاالأمةهمومفيلحظةيفكرواولم،الأنانيةالفرديةالشخصيةالوجهة

وتحدياتها.

"الهمومتلكتجاوزوافقد-وغيرهم-المسلمينالإخوانمنالمجاهدونالدعاةأما

.!ينصرونهإسلامهمونحويخدمونها،المسلمةأمتهمنحوواتجهوا،"الأنانيةالشخصية

أداءعلىوأعانك،اللهوحياكربانيأ،قائدأبكمرحبأالقائد:المرشدأيها

وتسديدأ.وثباتأتوفيقآوزادك،المشكلاتوحل،الواجبات
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بم

(1عرفةيومصوموا

عليهاللهصلىالثهرسولحثناوقد،اللهعندخاعمةفضيلةالحجةذيلعشر

عليهاللهصلىعنهصحوقدفيها،الصالحالعملمنوالإكثارصيامها،علىوسلم

يذعشرمنالثهإلىأحبفيهاالصالحالعملأياممن"ماقال:أنهوسلم

منفيكثر،الفرصةهذهاغتنامحسنإلىالثهيوفقهالذيهووالسعيد.(2)هالحجة

وعلمدثه،وذكر،قرآنوتلاوة،صياممن،العشرةالأيامهذهفيالصالحالعمل

وصدقة.وانفاق،ونصحودعوة،وتعليم

كلها،السنةأيامهوأفضلبل،"عرفةدايومهو:الحجةذيعشرمنيوموأفضل

اللهرسولأخبرناوقد،إليهويتضرعونالثهيدعون،عرفاتعلىالحجاجيقفحيث

وذلحسرةوعنله،المؤمنينمحبةوعن،عرفةيومفضلعنوسلمعليهاللهصلى

ولاأحقرولاأدحرولاأصغرفيههويومأالشيطانرئىما5:فقالفيه،الشيطان

الذنوبعناللهوتجاوز،الرحمةتنزلمنرأىلماإلاذاكوما،عرفةيومفيمنهأغيظ

.(3)5..العظام

فيفيهمنهمواحدكليكون،والصالحاتالصالحينعنديومأفضلعرفةويوم

رحمةمنفيهيوقنلما؟والإشراقوالحيويةوالنشاط،والرضىوالسرورالسعادةقمة

ورضوانه.ومغفرتهالله

لما؟والجنالإنسشياطينمنوحزبه،الشيطانعنديوم"أصعب"عرفةويوم

ماكلأنعندناالمعلومومنبهم،ورحمته،الصالحينعبادهعلىاللهفضلمنيرونه

هـ.1424الحجةذو5-م27/1/0420)1(السبيل:

.2438/داودأبو)2(رواه

.930الموط!فيمالكرواه(3)
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يسرماوكلوش!ووءه،الشيطانيحزنوالحسناتالطاعاتمنويفرحهمالمؤمنينيسر

معناهوهذا!!ويؤلمهمالمؤمنينيحزنوالإباحيةوالفجورالمعاصيمنويفرحهالشيطان

بالإكثار،والجنالإنسشياطيننفوسفيوالألمالحزنإيقاععلىحريصالمؤمنأن

الثه!رضوانبهاينالالتي،الصالحةالأعمالمن

ويعتقنصوحأ،توبةيتوبونالذين،عبادهمنكثيرتوبةالثهيقبلعرفةيوموفي

يعتقأنمنكثريوممنما5:وسلمعليهاللهصلىاللهرسولقال،الناسمنرقابهم

:فيقول،الملائكةبهميباهيثم،يتجلىليدنووإنه،عرفةيوممنالنارمنعبدآفيهالله

.(1)!هلهمغفرتقدأنيملائكتييااشهدواهؤلاء؟أرادماذا

سئلفلما،الحاجلغيرعرفةيومصيامفيوسلمعليهالثهصلىالثهرسولورغب

.(2)"بعدهالتيوالسنة،قبلهالتيالسنةيكفرأناللهعلىأحتسب5:قالصيامهعن

بذلكوالمراد،بعدهوسنة،قبلهسنة:سنتينذنوبيكفرعرفةيومصيامإذن:

نصوحلتوبةتحتاجف!نهاوالزنا،الخمروشربكالسرقةالكبائر،أما،الذنوبصغائر

المؤدينالثه،بشرعالملتزمين،الصالحينللمؤمنينهوإنماسنتينصغائروتكفير،خاصة

فيللوقوععرضةفهم،معصومينليسواوهؤلاء،للمحرماتوالتاركينللواجبات

أجرهم.ويزداد،ذنوبهمصغائرتكفرعرفةليوموبصيامهمالصغائر،

يلتبسوقد،القادمالسبتيومالعامهذافيعرفةيوميأتيأنالحكيماللهوقدر

يومجاءلأنه؟عرفةيومصياممنالعامهذاويتحرجالأمر،المسلمينبعضعلى

الشت.يومصوم"حرمة"يظنوهو؟السبت

فلا،السبتيوممجيئهرغم،العامهذاعرفةيومصومواالقراء:لأحبتنانقول

الله!شاءإن،صيامهفيكراهةولا،صيامهفيحرمة

.3267/مسلمرواه(1)

.1730/ماجهوابن749/الترمذيرواه(2)
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في!اهةيرىلاوبعفالعلماءبصيامالأحديومأوالسبتيومإفرادكراهة

إذاأماأحد،يومأوسبتيومأنهعلىوصيامه"تخصيصه"فيهوإنماأيضأذلك

الله،شاءإنمطلقآ،صيامهفيكراهةفلاأحد،أوسبتيومصيامه"مسنون"يومجاء

عاشوراء.يومأوعرفةيوميكونكأن

قالومنكان،الأسبوعأياممنيومأيفي،عرفةيومصيامفيرغبفالحديث

.!!سنتينوتكفيرالأجر،عظيمخسر،العامهذاعرفةيوميصمولمذلك،بغير
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بم

(1)الجمراتحولالحوادث

الحجاجعشراتويلقىمنى،في""الجمراتحولالخطيرةالحوادثتقععامكل

أعلنتالعامهذاحجموسموفيالجمار،يرمونالذين،الآلافأقدامتحتحتفهم

الشديدالتزاحمبسببحاجآ،وخمسينوواحدمائتينمصرععنالسعوديةالسلطات

.الجمراتعند

لأنالجمار"،"رميهيالأيامهذهفيالحجشعائرمنشعيرةأصعبأنوأعتقد

عددكثرةفرغم؟والسعيكالطواف،اللهبحمدوميسرةومنظمةمرتبةالمشاعرباقي

فيهبما،المؤلفةالآلافيستوعبالحرمفيالمكانأنإلا،المسعىفيوالساعينالطائفين

الحمد.ولته،متعددةوطوابقواسعةساحاتمن

طريقتوسيعوفيالجمار"،"رميفيهيالآنالمناسكفيالأساسيةالمشكلة

وتنظيمالسير،فيالواحدالاتجاهذاتوالشوارعوالأنفاقالجسوروعمل،الجمرات

السلطاتبهاتتكفلالإجراءاتوهذهمنها،وعودتهمالجمراتإلىالحجاجقدوم

اللازمة.الميزانيةلهاوترصد،السعودية

فيالعلماءكبارهيئةفيالعلماء(5/2/4020)الماضيالخميسيوماجتمعوقد

طريقلتنظيموالمخططاتالخطواتكافةاتخاذشرعأللمسؤولينوأجازوا،السعودية

التشريق.أيامفيالجماررميعمليةوترتيب،الجمرات

وأيامالنحر،يومالجمار"رمي"وقتهووالتفكرالنظرإلىيدعوالذيالأمرإن

.بعدهالتيالثلاثةالتشريق

هـ.1424الحجةذو12-م2004/2/3:)1(السبيل
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نأبدلابأنهالنحريومالجماررميوقتتحديدالمختلفةالفقهكتبفيترأنالقد

.الزوالبعديكونأنبدلابأنهالتشريقأيامفيوتحديده،الشمسشروقبعديكون

الحجاجعلىويوجبون،الكلامبهذاملتزمونالمعاصرينالعلماءمنوكثير

ذبحعليهويوجبونباطلأ،رميهيعتبرونبعدهأوقبلهرمىومن،الوقتبهذاالالتزام

.!!ىنمفيهناكذبيحة

قادمةعمانفيهوصلتالذياليومصباح،الهاتففيفاضلةامرأةكلمتنيولقد

لرميالمحددالوقتبذلكتلتزململأنهاحجها؟علىخائفة"قلقة"،وهي،الحجمن

الجمار.

نأخفنا،الجمراتعندالأولاليومفيالحجاجماتبعدما:قالتفيماقالت

فيبالرميوقامواعنا،الجمراتيرمواأنالمحارمرجالنافوكلنا،أصابهممايصيبنا

ذلك،بحوازلنافأفتوامعناالأردنمنعلماءسألناوقد،الزوالقبلالتشريقيومي

بسبب؟الزوالقبلبالرميلنارخصالذيسعيد،همامالدكتورمقدمتهموفي

الشديد.التزاحم

تصرفناعنسألناهولما،الحرمفيالسعوديةعلماءأحدإلىوذهبنا:قائلةوأضافت

فماذامنىإ!فيهديذبحعليناوأوجب،الرميببطلانلناوأفتى،وأنكرهرفضه

.؟باطلأوصحيححجناوهل؟نفعل

الصوابهوالثهحفظهسعيدهمامالدكتورقالهماأنلهاوبينتفطمأنتها،

الثه.شاءإنوالراجح

وأمخالفتهاوعدم،الشرعبقواعدالالتزامهو:"الفتاوى"فيبهنطالبالذيإن

وأالنظرنحسنلاأنيعنيلاهذالكن،والمزاجيةالهوىاتباعوعدمعليها،الخروج

.الرائدةالفقهيةالقواعدتلكضمنوالاجتهاد،التفكر

كانفإذا،صحيحةفقهيةقاعدةوهذهالتيسير"،تجلب"المشقةأنالمعلوممن
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الأذىإلىويؤدي،والحرجالمشقةإلىيقودالجمراتحولالآلافمئاتتزاحم

نبقىفلماذاعام،كليحصلكما،الأقدامتحتالعشراتموتعنهوينتجوالضرر،

نحترمإننا؟ساعاتببضعالرميوقتيحددالذي،المذاهبكلامعلى"واقفين"

لتحقيق،الفقهيةللقواعدوتطبيقواتجهاد،ونظربحثمنبدلالكن،الفقهيةالآراء

المفاسد.ودفع،المصالح

أربعلمدة،ونهارهبليله،اليومطيلةدامفتوحأ"،الرميوقتإبقاءالراجح

!!تناسبهساعةأيفيالحاجيرمي،عرفةليومالتالياليومفجرمن،ساعةوعشرين

أعلم.والثه،المصلحةوتتحقق،الأرواحوتسلم،الازدحاميخفوبذلك
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بم

(1)الميتالبحرلهزةالإيمانيالتفسير

يومصباح،المجاورةوالمنطقة،الميتالبحرضربتالتيالأرضيةبالهزةجميعأتأثرنا

وكانت،"الميتللبحرالشرقي"الشاطئالهزةمركزوكان،(11/2/4002)الأربعاء

الحمد.ودثه،الهزةتلكمنماديةخسائرتقعولم"ريخ!ر"مقياسعلى(4،9)الهزةقوة

وآثارها،وأبعادهاأسبابهاوتحليلوتفسيرها،الهزةهذهفيالنظراتوتختلف

وأخطار!اونتائجها

فيحركةمجردواعتبرها،للهزةالمجرد"العلمي"التحليلعندبعضهموقف

الممتدالكبير"،"الانهداممنطقةفي،الجيولوجيةالأرضلطبقات"الصخري"الوشاح

منخففإلىسوريا،في"الغاب"بسهلمرورأتركيا،في"الأناضول"هضبةمن

الأحمر،والبحرالعقبةوخليجعربةوواديالميتالبحرإلى،طبريةبحيرةمن"الغور"

!الصومالعندالإفريقيبالقرنوانتهاء

ماديسببالميتالبحرمنطقةفيالباطني"الصخري"الوشاحفيالحركةإن

ونربطه،دلالتهفينتعمقوإنما،عندهنقفلالكننا،ننفيهولاننكرهلا،علميظاهري

بينتربطالتيالحقائقتلك،والسنةالكتابمنالمستمدة،الصادقةالإسلامبحقائق

توظيفآوتوظفهاإيمانيآ،تعليلأالأسبابتلكوقوعوتعلل،"والمسببات"الأسباب

هادفأ.تربويآ

اللهبمثميئةيحدثإنما،الكونهذافييحدثشعىكلأنالقرآنفيالثهأخبرنا

لاوأنهاأسبابأ،جعلهاالذيوهو،الأسبابخلقالذيهووأنه،سبحانهوقدره

سبحانه.بأمرهتعملإنما،آليةبطريقةتعمل

هـ.1424الحجةذو26-م2/17/2004:السبيل(1)
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بآلتصيربمتجؤحدإلأآضرتآ!وضآيقدرإتأقئيثئ:ى!ز!:تعالىقولههذاوعلى

.15.-49:رمقلا9(!

الميتالبحرمنطقةفي"الصخري"الوشاحأمرالذيهوالثهأنمعناهوهذا

تلكجعلالذيهوالثهوأن،الحركةتلكقوةقدرالذيهواللهوأن،بالحركة

فيالعماراتتنهدملاأنقدرالذيهواللهوأن"ريختر".مقياسعلى(4،9)القوة

قوتهاتكونأناللهأرادولو!الأرواحفيخسائرالهزةتلكبسببتقعلاوأن،الأردن

يأ،لفعلوغيرهاالأردنفيومدنأبيوتأالأرضابتلاعأرادولو،لفعلذلكمنأكثر

.!بهميوقعهفيماحكيم،بعبادهلطيففهو؟سبحانهولطفقذرالذيهواللهأن

نفسرهاوأن،الإيمانيالمنظارهذاخلالمن"الميتالبحر"هزةإلىننظرأنيجب

المريد.المسببالثهبقدريربطهاالذي،الإيمانيالتفسيرهذا

منونتعظنعتبرأنيأمرنااللهلأنمنها؟العبرةهذهإلىننتبهأنعليناهذاوبعد

شر.أوخيرمنبنايقعماكلمننستفيدوأنأمامنا،يحدثماكل

نتجاوزها،أوعنهانعرضأنيجوزلاالثه،آياتمنآيةالهزةهذهأننفهمإننا

!اوهتماه!قغتمزولتؤآلأزفيآفصخؤتفيايؤةيحقؤ!إتن!:الغافلينعنالثهقالكما

011ه:يوسف9(!مغيرضحون

إلينا،تعالىاللهمننظر"ولفتوتنبيهتحذير"رسالةالميتالبحرهزةكانتلقد

تقوىمننحنأينونعرفواقعنا،ونراجعونصحو،ونحذرنتنبهأنإلىيهايدعونا

كالغافليننكونلاوأن،التحذيريةالربانيةالرسالةهذهمننستفيدأنوعليناالثه،

لاثم!شخفآؤسزةعار!ينفييفتخوتآتهزيزو!آؤلا!:عنهماللهقالالذين

.6211:التوبةا(!تذ!ضوئؤلآكئميتوبوئ

الحية،القلوبأصحابهمالتحذيريةالربانيةالرسالةهذهمنيستفيدونالذين

القلوبأصحابأما،وتقوىوصلاحأوالتزامآإيمانآفيزدادون،النافذةوالنظرات
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الثهقالالذينم!وسعظون،ولايعتبرونولا،يذكرونولايتوبونلاف!نهمالقاسية

لغققموآلض!إصبآتتآشتلجخذتفصقتهكقينأمصصإذ+آنل!سزآوثقذلأ:السابقينمنأمئالهمعن

ما!انوأآلشتظنتثصؤزننففوئهغقستؤثبهنت!زعوأان!سآبمممجآ4ققؤلأ،د!تضزكون

بمآفرءأإداخىض!شحل(ئؤبعثتهصلهتخنابهذ!رو(قاثتسوأقثخا!لغملوئ

.!44-42:الأنعام1(!تتلم!ونمممف!ذابخةثعذنفمأرولؤ3

فخاطبعنه،اللهرضيالخطاببنعمرخلافةفي"المنورة"المدينةزلزلتوقد

ساكنتكملماثانيةمرةزلزلتلووالثه،المعاصيارتكبغماأسرعماقائلأ:المدينةأهل

.إ!المدينةفي
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بم

"(1)..معناالله))إن

المدينة،إلىمكةمنالنبويةالهجرةعنتتحدث،كريمةآيةمن،شريفةجملةهذه

لهذهومعايشتهله،اللهبمعيةليقينه،وسلمعليهاللهصلىرسولهعلىفيهااللهأثنى

.!!حياتيةمعايشةالمعية

ثالهت!عروأآلتزينأنخرجهإدآدئهنصمرةققذشصهمروة!،لأ:تعالىقال

آدئرتأنزلضغنهآ1دتة!اتمخقنلالصمىءكقوللمدآئغارفهما)دآثنتز

آلذيمت!لمةوجعلترؤكالتملحغوروآلد*لخو!ينته"

.!04:التوبةأ(!وألئه"عزيزمحيزهـآتئخأآلئرو!لمةآلشفك!فروأ

عليهالثهصلىالرسولوتوجه،الآيةهذهعنهتتحدثالذي"العام"الجونتذكر

فيعنهتريشبحثونتذكرثور"،"غارإلىعنهاللهرضيالصديقصاحبهمعوسلم

..عنهبخبريأتيلمنالإبلمنمائةمكافأةورصدهاالصحراء،شعاب

الغار،فيوهماعنه،الثهرضيالمديقمعوسلمعليهاللهصلىالرسولنتصور

الجنديمشاعرونتخيلالغار،بابعلىووقوفهمالغار،منالمشركينواقتراب

علىولكنلثه،وهبهافقد،نفسهعلىليس،خائفقلقوهوعنه،اللهرضيالصذيق

رسولكيانملأتالتيوالطمانينةاليقينذلكمقابلوفي،وسلمعليهالثهصلىقائده

به.وأنسه،لهورعايتهاللهحفظواستحضاره،وسلمعليهالثهصلىالله

وصرفهمالغار،داخلالنظرعدموألهمهمالغار،عنالمشركينأنظارالثهوأبعد

سبحانه.بحكمتهالمكانعن

هـ.1425محرم3-م24/2/0420:السبيل(1)
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وسلم،عليهاللهصلىاللهرسولإلىبكرأبومالالغارعنأقدامهمابتعدتولما

لرآنا.قدميهموطئإلىأحدهمنظرلوله:وقال

الله،باثنينظنكمابكر!أبايا5:وسلمعليهاللهصلىالرسولعليهفرد

.(1)إهثالثهما

ممماإدآثتين!تالهت:تعالىقولهفيبينهماالعظيمالحوارهذاالثهوخلد

(إ.ضقنهاألثةإتلاغقنلصحهءثقولإدآتغارف

المواجهةجوفيوهو،وسلمعليهالثهصلىرسولهعلىسكينتهاظهأنزل

،(معنهاأدئة!إثبيقينممتلئوهويواجههمفكانالأعداء،معوالحربوالتحدي

الواعدبالمستقبلأملوكلهبه،الثهوعدهماوتحقق،اللهبنصرثقةوكلهيتحركوكان

ملك،كسرىبسواري"مالكبن"سراقةيعدلأندفعهالذيهوالأملهذا،المشرق

.(2)!"كسرىسواراولكسراقةيا"ارجع:الزمنذلكفيدولةأقوى

"دوريات"عنهوتبحثالصحراء،شعابفيمطاردوهوالوعدبهذايعده

.!مكانكلفيالمشركين

وسلم،عليهالثهصلىاللهرسولمنالكبيرالأملوهذا،المطلقةالثقةهذهنتعلم

وأوطاننا؟إسلامناعلى،والصليبيةاليهوديةتشنهاالتي،العالميةالحربنعيشونحن

المستقبلبأنيقينأونمتلئ،الباطلوهزيمةالإسلامبانتصار،اللهموعودبتحقيقلنئق

إلااليومأحلاموماجديد،منالبشريةقيادةإلىسيعودوأنه،للإسلامهوإنماالواعد

.إاللهب!ذنتريبعنالآتيللغد،حقائق

!لامخزن:تعالىقولهفينا"يضخها"التي،الإيمانيةبالحقيقةكياننانملأأنعلينا

وهي،الطاغيةالطامةالأمريكيةاليهوديةالحربنواجهونحن،(مغنهاأدتة،ث

.4624/ومسلم،3922/البخاريرواه(1)

.0341/الإصابةفيحجروابن،02581/الاستيعابفيالبرعبدابنأورده(2)
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!اسلامي،عربيقطركلفيحربهي!انممافقط،والعراقفلسطينفيحربآليست

،ووزارةمؤسسةكلوفي،وبيتمنزلكلوفي،وقريةمدينةكلوصلتشرسةحرب

.!!وكلمةوخطوةحركةكلوفي

نكونوأنإسلامنا،إلىننحازوأن،والأمريكيةاليهوديةالحربنواجهأنعلينا

قوةأمامها"تتبدد"التي،العظمىقوتهعلىلنعتمدمعه؟صادقيندته،"جنودأ"

واليهود.الأمريكان

الحيالمعنىعمليأ،نعيشوأنلنا،الثهلمعيةأنفسنا"نعرض"أنعليناالواجب

جهادية،ومواقف،يوميةحقائقنعيشه،(معنها1دئةإت!لاعزن:لقولهالفعال

غلتهضمخزنؤلالآدتؤإلأوماصحترئؤآضبز!:القائلاللهوصدق،حركيةوخطوات

مخصنوئالمؤآلذينآلعوأألذينحأدث!إن!يخ!رونضغاضتقلفتثؤلا

.127،1128:النحل9(!
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الامريكيلأه(11الطريقةعلىالعدالة

دعاة"قبلة"أمريكا،الديمقراطيةأمأمريكا،العدالةأمأمريكا،الحريةأمأمريكا

وتراعي،الإنسانتحترمالتيهيلأنها؟والإصلاحوالديمقراطيةوالعدالةالحرية

كلهالعالمفيالآخرينعلىويجببها،وتناديعنهاوتدافعوتحفظها،الإنسانحقوق

واهتماماتهم،وتشريعاتهمبلدانهمفي"الأمريكية"القبلةهذهإلى"يتوجهوا"أن

سيئينوكانوا،أخلاقهموساءت،حياتهمفسدتذلكيفعلوالموإن،وأعمالهم

.!!الحربعليهمتعلن،إرهابيينشياطين،شريرين

بها،العالمفيالمسؤولونآمنوقد،العالمفيأمريكارسالةخلاصةهيهذه

.!!الأمريكان""المتألهينعندالعاليةالمنزلةلينالوا؟عقيدةواعتنقوها

من"أمريكاحقيقةعلىتعرفنا،الأمريكانبلادمن"آيات"يومكلفيلناوتقدم

وقبحوشر،سوءمنبلادهافيأمريكاإليهوصلتمامقداروترينا،"الداخل

لهذهينتبهلالكن،وإرهابوإفسادوعدوانإجراممنالعالمفيتنشرهوماوشيطنة،

من،الواعيةالألبابوأولوا،الإيمانية"البصائر"أصحابإلاالكاشفة"الأيات"

وسلم.عليهالثهصلىالثهرسولوسنةالثه،بكتابالملتزمين

منوردتالتي،الآيةهذهوالصالحاتالصالحينمنالألبابأوليياوإليكم

حقوقعنوالدفاع،للعدالةالأمريكاني"الفهم"تريناوالتي،أيامقبلامريكا

.الإنسان

عشراتباختطافوقامت،(5225)عامأفغانستاناخلتأمريكاأنتعلمون

منالإرهابيونإلابهايقوملا"ترصنة"،عملياتفي،أفغانستانأرضعلىالمجاهدين

هـ.1425محرم01-م3/2/0420:السبيل)ء(
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منشيءفيهليسالذيكوبا،في"غوانتنامو"معتقلفيووضعمهم!!"الطرق"قطاع

أساليبشتىعليهمأمريكاوتمارس،أنفسهمالغربيينباعتراف،الإنسانية

.!!أمريكيغيرأوأمريكي،قانونأيعليهمينطبقلا،شاذين،وتعتبرهمالتعذيب

ذلكليتويا،المختطفينالرهائنهؤلاءتجاهأمرمجاضمير"استيقظ"وأخيرأ

.!إيستيقظلمالأمريكانيالضمير

المحاكمفي،للمحاكمةالرهائنأولئكتقديمأخيرآالأمريكيةالسلطاتقررت

عسكرقضاتهااستئنائية،!عسكرية"محاكم،الأمريكيةوالمحاكم،دفعاتعلىالأمريكية

أمريكية.عسكريةوأحكامها،أمريكيةعسكريةوقوانينها،أمريكان

الأمريكانوالعسكر،والعدوانوالبغيالظلمقمةفيالأمريكيةوالعسكرية

"مسلمأ"أمامهمالذيالمتهمكانإذاوبالذات،نفسيةوعقدآوسوداويةحقدأممتلئون

الله.سبيلفيمجاهدأ

قطعيةتصدرهاالتيوالأحكام،أحكاممنتصدرهمافياليدمطلقةالمحاكموتلك

محكمةلأييجوزولا،الاستئنافتقبلولاعليها،الاعزاضيحوزلاثاروتي،!ائية

.!محاكمةإعادةأوتخفيفأوتعديلاوبتبديلأحكامها،فيالنظرمدنيةأمريكية

العسكريالقاضيهذاوكأن،الامريكيةالطريقةعلىالمطلقةالعدالةهيهذه

سؤالهأو،عليهالاعزاضيجوزولاأبدآ،حكمهفييخطئلا،معصوم"إله"الأمريكي

.!!يفعلعما

لمسرحيةالختاميالفصلهذافإليكمبعد،العدالةمسرحيةفصولتكتمللم

.!الراحمةالأمريكيةبالعدالةلينعمواغوانتنامو؟رهائنمحاكمة

المتهمين،أحدالعسكريةالمحكمةبرأتإذافيه:قالواعادلآ،ترارأالأمريكاناتخذ

فيوسنبقيهعنه،بالإفراجقرارهاننفذلاف!ننا،سبيلهوإخلاءسراحهب!طلاقوأمرت

،سنواتبسجنهعليهحكمأاصدرتله!اذا،"الأمريكيةالعدالة"تحياالأبد!إلىالسجن

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


مدةانتهاءوبعد،السنواتتلكتنتهيحتىالسجنفيونبقيهحكمها،ننفذفإننا

."الأمريكيةالعدالة"تحياالأبد!إلىالسجنفينبقيه!انما،سراحهنطلقلامحكوميف

حوكموافيه،يموتواحتى"غوانتنامو"سجنفيسيبقونالرهائنأولئكأن:أي

العالمأيهاواستمتع!إتنتهلمأمسجنهممدةانتهتبرئوا،أمأدينوايحاكموا،لمأم

.!!الأمريكيةبالعدالة
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(+)!؟يضحكون.منعلى

،الأيامهذهفيالمهازلتلكتضاعفتوقد،والسخرياتبالمهازلملئعصرنا

ونتج،والمسلمينالإسلامعلىوالأمريكيةاليهوديةالهجمةفي"تصعيدآ"شهدتالتي

أخطر!.والقادم،العراقاحتلالعنها

،الإذاعاتفيونسمعه،الفضائياتفينشاهدهماكلفيالمهازلهذهنرىإننا

ممامنا،الواحدويتعجب،الجلساتفيالناسويتداوله،والمجلاتالصحففيونقرؤه

ماعلىدمآ،وينزفألمأ،يعتصروقلبهمريرآ،ضحكآويضحكوش!مع،ويقرأيرى

وصدق.."يضحكماالبلية"شر:المثلفيوقيل،وسقوطانحدارمنأمتهإليهوصلت

قوله:فيالمتنيالشعراءأمير

كالبكاضحكولكنهالمضحكاتمنبمصرذاوكم

التقىأهلأنسابيحدثالسواداهلمننبطيبها

الأخباربهاأتتناالتي"المهزلة"هذهعلى-والأخواتالإخوانأيها-واطلعوا

الماضية:الأيامفيالمحتلالعراقمن

عدةتعيينأ-رجالهأمريكاعينتالذي-العراقفيالانتقاليالحكممجلسعقد

علىجلساتهمفيواختلفواجديد"،عراقي"دستوروضعلمحاولة؟صاخبةجلسات

الجديد،الدستورمنالإسلامموقععليها:اختلفواالتيالمسائلأهمومن،كثيرةأمور

آراء:ثلاثةالجلساتفيوطرحت

للتشريع.""الرئيسيالمصدرهوالإسلاميكونبأنأصحابهيطالب:الأولالرأي

هـ.17/1425/1-م2004/3/9الشيل:(*)
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،للحياةيصلحلالأنهنهائيأ؟الإسلاميقصىبأنأصحابهيطالب:الثانيالرأي

والعباد!!.البلاد"يخرب"فسوفالعراقفيحكموإذا،للتشريعولا

مصادر"أحد"الإسلاميكونبأنتوافقيحلإلىأصحابهدعا:الثالثالرأي

.!!الكثيرةالتشريع

سارع،العراقفيكاملآالإسلامتطبيقإلىالأولالرأيأصحابأحددعاولما

دولةالعراقتكونأنيسمحلنبأنهقائلأالتهديد،إلىبريمر""بول:العراقيالرئيس

فعلأ.الإسلاميحكمها،إسلامية

الثالثالرأيعلىالاتفاقإلىالحكممجلساعضاءالمرعبتهديدهودفع

بانهمالإعلاملرجالوصرحواالجديد،الدستورفيباعتمادهوالتوصية"التصالحي"،

ولا،الرئيسيالمصدريكونانلا،التشريعمصادرأحدالإسلاميكونأناعتمدوا:

الوحيد!!.المصدريكونأن

يحترمونبأنهمفصرح،سخرية،العابثة!المهزلةيزيدانالمجلسرجالأحدوأراد

.!!ويقدرونهالإسلام

.؟يتلاعبونمنوبعقول؟يضحكونمنعلى

تشريعيةمصادرمنواحدأيجعلونهالذينوهم،ويقدرونهالإسلاميحترمونكيف

العادلالصادقالإلهيالتشريعبينيساوونوكيفمصدرأ؟عشرينأوعشرة،عديدة

وتنتثفونئبهيةآفطكم،:تعالىاللهقوليتذكرواالمالجائر؟الجاهلالجاهليوالتشريع

.!؟!05:المائدة9(!يؤينؤنينؤيرخكفا،لترينأخسنئ

الشاعر:قولعليناالضحكفيالعابثةمهزلتهمعلىيخطبق

عقوللناتس!يلمعناهنجيءلهكلامهذا

لاالذي-"الإسلاميالدستوري"النظامفيبانهالجميعنذكرالمناسبةبهذهله!اننا
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منرئيسيأمصدرأالإسلاميكونأنيجوزلا-الإسلاميالعالمدولفيالآنيطبق

.!!التشريعمصادر

هوالإسلاميكونأنيجب:أنهودقةبوضوحيقررالإسلاميالدستوريالنظام

الدولة،مؤسساتفيكاملآبتطبيقه،المسلمةالدولةفيللتشريعالوحيد""المصدر

يخالفه.أومنهيستمدلاتشريعايإقراروعدم

يكونآن!!قآؤزي!وله"آدتهى!قاداموتهؤلآلمجومز!ؤماكان:تعالىاللهقولولنتذكر

لاورئكقلآ!:تعالىقولهأيضآولنتذكر،!36:الأحزاب1(آتنهتممقآلجترةقم

قضحئتضضاحرجانف!صصهمفىمجدوألاثت!مثعريخثشمجمايحكعوكحتئيمؤمنوئ

.!65النساء:9(!ؤيمسصئمو(لهت!تييما
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!1(*)....اوعمطتلا

لنا،الأعداءوباقيوالأمريكاناليهودعداوةعلىجديددليلعلىيومكلنقف

ونجعلهاننساها،لاكيذاكرتنا؟فينختزنهاالتي،السابقةالأدلةإلىالدليلهذاونضيف

والبغضاء،للكراهيةوباعثآ،والالتزامللثباتوزادأ،والتحديللمواجهة"وقودأ"

ووجودنا.ووطنناإسلامناضدعدولكل

المسلمينمنالإيمانيةوالفراسةالقرآنيةوالبصيرةالإسلاميالوعيأصحابوإن

وباقيوالأمريكانلليهودوبغضآكرهآيومكليزدادونونساءأ--رجالآالصادقين

المجرمين.الكفار

الهادفة،الدلالةذاتالرائعةالأبياتهذههؤلاءلأحبابيأقدمأنليويطيب

واستحضارهادائمأ،بها"الترنم"ثمحفظها،ثممعناها،وفهمتراءتها،إلىوأدعوهم

الكراهيةعوامل"وتحريك"بها،والأمريكاناليهودومخاطبة،اليومفيمراتعدة

لهم.وتحديأرفضألتزداد؟والأحاسيسوالمشاعرالنفوسوتهييج،ضدهموالبغضاء

قائلين:والأمريكاناليهودنخاطبالكرامالأحبابأيهامعناتعالوا

وتؤذوناعنكمالأذىنكفوأنونكرمكمتهينوناأنتطمعوالا

تحبونالاأننلومكموولانحبكمولاأنايعلمالله

وتقلونادومأنبغضكماللهفيصاحبهبغضفيممعنامرئكل

ؤألض!ش!!:تعالىقالوتهجروننا،وتكرهونناتبغضوننا"تقلونا"::ومعنى

وما،ربكترككما:أي،!3-1:الضحى9(!قلىؤتازتكؤدغكتا!مصتئإداؤآللي

هـ.1425محرم24-م2004/3/16:)"(السبيل
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عنك.تخلىوما،هجرك

فكيفبنا،الأذى!ايقاع!اذلالنا،إهانتناعلىحريصونوالأمريكاناليهود

،والعقولالقلوبلهمونفتحوالسخاء؟بالكرموالعدوانعوالبغيالحرهذانقابل

مفطورةالسويةالنفوس؟والبلدانوالأوطان،والمساكنوالبيوت،والخزائنوالجيوب

الاعتداء!.لهاوجهمنبغفكلوعلى،والإذلالالإهانةقبولعدمعلى

هذهونقدموالولاء،بالمودةالأعداءاعتداءيقابلونالذينعلىالقرآنأنكروقد

إهانةمنعليهميصبونهمارغم،والأمريكاناليهودبحب"للمتيمين"هديةالآية

إلئهمتفقر%%ولاةؤغدؤعدترىتتجذوألاةاشوأآلدينتةتها!:تعالىقال،وعدوان!اذلال

خرتجتقإنغتمزئخيتمالقهتؤيمنوأاققإلتماكئمآلرلسولئحرصنالحئئيمنبماجآبممؤقذكقروأبآلتؤدة

منكتميقع!ومنآغلنتمومآآخفئتمبمآآغلىوآلابآتموذؤإلئهملتهمزونعىضحاثتوإتئغاميبيلينيجهدا

.11:الممتحنة9(!آلئصيليم!وآةضلققذ

وجودناضدجرائمهمبسبب؟"نحبهم"لابأنناوالأمريكاناليهودنصارح

لاأننايعلماللهلهم:ونقوللهم،محبتناعدمعلىالثهونشهدوبلادنا،!اسلامنا

.إإنحبكم

الدينفيتؤثرالأعداءهؤلاءمحبةوإن،واجبالأعداءبغفالكفار!ان

فيعذابهوأليمالدنيا،فيوسخطهالثهغضبإلىذلكفعلمنوتعرض،والإيمان

يحنتقبدونؤيحخايحنكتمؤأبرة!إتا:تعالىبقولهوالأمريكاناليهودنخاطب!اننا.الآخرة

.41:الممتحنةأ(00أبذاؤآقغض!آةآئعذؤةوبئنكمئئتتاوتدا!يآلئركقرتادوني

نأشرطعلىلكن،فليفعلقومنابنيمنوالأمريكاناليهوديحبأنأرادمن

هؤلاءنذكرفقط،والآخرةالدنيافي،"والهياموالعشق"الحبهذانتيجةيتحمل

اللهرسولعنالصحيحبالحديث-عذابواحدطرفمنوالحب-المتيمينالمحبين

63

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


.(1)8معهمحشرقومآأحبمنه:وسلمعليهالثهصلى

باغيأ،ظالمأولاكانرأ،عدوأنحبلاعليها:اللهونشهدصريحةقعنهانحنأما

الربانيين،والعلماء،والتابعينوالصحابة،وسلمعليهاللهصلىالرسولنحبإنما

وحسن،الجنةفيمعهمنحشرأنونرجووالشهداء،والجاهدين،الصادقينوالدعاة

رفيقأ.أولئك

لمإذانلومهملافإننا،والأمريكيينالهودمن،المحتلينالأعداءنحبلاكناوإذا

الطبيعي،الوضعهوهذالأنوآذونا؟وحاربوناأبغضوناإذاعليهمنعتبولايحبونا،

والطريقالحقعلىانناعلىودليلعندنا،صحةعلامةعليناوحقدهملنابغضهمإن

إنهماوابتعدنا!!انحرفناأنناذلكمعنىلأنعنا؟ورضواأحبوناإذاالمصيبة،الصحيح

الأعداءهؤلاءأحبهفمن!والأمريكاناليهودومحبةالثهمحبة:يجتمعانلا"نقيضان"

!!المحبونأيهافاختارواهؤلاء!أبغضهالثهأحبهومن،اللهأبغضه

.44641أحمد/رواه(1)
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بم

عصرالاقزام)*(فيعملاق:الرثتيسي

فيالبارزينالقادةأحد-ورعاهالثه-حفظه"الرنتيسيالعزيز"عبدالدكتور

للدكتورانإلاوأدائها،وجهادهاوقادتهابحماسإعجابناورغم،حماسحركة

خاصة.جهادية"حماسية"ونكهة،مميزةسمة"الرنيسي"

رجولية،ودلالة،جهاديةطبيعة-ورعاهالله-حفظه"ياسين"أحمدالقائدلشيخه

وإنما،المشلولالمقعدجسدهيحاصرهفلم،والإراداتوالطاقات،والعزائمالهممعلى

الشاعر:قالكمااليهود،حلوقفيشوكةليكونالعليلجسمهقيدمنانطلق

الأجساذمرادهافيتعبتكبارآالنفوسكانت!اذا

بخلواالذين،المفتولةوالعضلات،المبنية"الأجسام"أصحابيفعلماذا

ياسينأحمدفعلوماذاالثه؟أعداءلمواجهة،اللهسبيلفيتقديمهاعنبأجسامهم

التيالأمراضمنكثيرمن"ياسينأحمد"عافىالذيدتهالحمد؟نعرفهالذيبجسمه

.إإإالآخرينبهاابتلى

علىمقعدمريضبرجلالعلماءأحدمرقالوا:،عبرةذيبموقفهذايذكرني

مماعافانيالذيلئهالحمدقائلأ:الثهيدعووهوالمريضهذاالعالموسمع،الطريق

:الأمراضمنمجموعةفيهفإذا،الرجلهذاإلىالعالمونظر!الناسمنكثيرأبهابتلى

دعائهمنالعالمفتعجب!...و،الجسمومشلول،رجلاهتتحركلاومقعد،أعمىإنه

وجلس،إليهفمال-مبتلىشاهدإذاالدعاءبهذاالمسلميدعوأنالسنةمن-بالمناسبة

إلام3/23/0420ـه1425صفر2بتاريخالسبيلصحيفةفيالمقالهذانئمرالمقررمنكان(.)

وقد،ياسينأحمدالشيخاستشهادلتغطيةمخصصةكانتالصحيفةلأناليومذلكفييخهاينشرلمأنه

!إ!.أمويبأربعينذلكبعدالرلتسياستشهد
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منالقائمةبهذهوأنت؟عافاكاللهوهلالدعاء؟بهذاتدعوكيف:لهوقاليحانبه،

؟الأمراض

،الأمراضبهذهابتلانيقداللهكانإذاهذا،ياجاهلأنتقائلأ:الرجلفأجابه

"عافاني"بأنعليومنرحمنيسبحانهلكنه،بقضائهراض،ابتلائهعلىصابرفإني

عن"الغفلة"مرضإنه،أمثالكممن"الأصحاء"منكثيربهأصيبخطير،مرضمن

.!سبحانهوشكرهذكرهعنيتوقفلاذاكرأ،لسانأوهبنيبأناللهأكرمنيلقد،اللهذكر

يدركها،وتصريحاتهومقابلاتهكتاباتهفي،خاصةنكهةفله""الرنتيسيالقائدأما

.!الإذاعاتفييسمعهومن،الفضائياتعلىيراهمنكل

فيهويعجبك،ثوابتهم""الآخرونتركوقتفي،ثباته""العملاقهذافييعجبك

،بالإيماناستعلاؤهفيهيعجبك،التحديالآخرونفيهتركوقتفيلليهود،تحديه

كافرونإنهم،القرآنمناستمدهاالتيلليهود،نظرتهفيهيعجبكبالجهاد،واعتزازه

لا"دون"،إنهمدماء،مصاصواقتلة،إرهابيونمدمرون،مغتصبونمحتلون،مجرمون

فيإخوانهمع-وتصميمهإصرارهفيهيعجبكشيئأ!الصحيحالميزانفييساوون

يتمحتى،القطاعمنانسحبوالوحتىاليهودجهاداستمرارعلى-المباركةالحركة

التحرير.

عنه،اللهرضيرواحةبنالثهعبد:بالصحابيولهجتهالعملاقهذاكلاميذكرني

له:ويقولشعرأ،المشركينهجاءعلىيحثهوسلمعليهاللهصلىاللهرسولكانالذي

.(1)!النبلنضحمنفيهمأسرعلهو

الحقيقية،القذائفمناليهودعلىأشدولهجتهالعملاقهذاتصريحاتإن،والله

الجانب-فيولأنه،ونفسياتهممعنوياتهمويحطماليهود،بها"يعقد"لأنهلماذا؟؟

وقلوبهم،الإسلاميالعالمبقاعمختلففيالمجاهدينالشبابنفوسبهايحييالآخر-

.2873/النسائيرواه(1)
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وهممهم.وعزائمهموأرواحهم

ويقينه،ثقتهمنتنطلقالمؤثرةالكلاميةصواريخهأن"العملاق"،هذافيالعجيب

فيإخوانهبهيقومالذيبالفعلمقرونةوهي،وشجاعتهورجولته،وثباتهوجرأته

الجاهدين.فصائلوباقي،"القسام"كتائب

الكلاميجيدولا،الدبلوماسيةاللغةيحسنلاأنهالعملاقهذافيالطيبوالجيد

بينواضح،الصراحةشديدصريحإنهمساء،صباحالمسؤولونيبثهالذي"الزئقي"،

التحديد.تماممحدد،الوضوح

العجيب،العصرهذافيوالجهاد،والشجاعةالرجولةعمالقةمنعملاقإنه

.الرجالأنصافمن،بالأقزاموازدحمامتلأالذي

نأرضيتلوسعداءنكونوكمومعلمنا،أستاذناأنت:العملاقسيدييا

لاوالذينوالجهاد،المواجهةعالمفينحبوأطفالأزلنامافنحن؟عليك"نتتلمذ"

هذهفي"نكرات"أقزامهموالتحديوالمواجهةالجهادمدرسةفيعليكيتتلمذون

الكبير!إ.العملاقأيها،جهادكمفيوإخوانكأنتوبوركت!الحياة
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بم

11(ء)الاعبىاليهوديالقرار

القرارات"أغبى"منهو،ياسينأحمدالشهيدباغتيالاليهوديالقرارأنأشهد

.!!تاريخهممدارعلىاليهودية

القسامكتائبعلىسيقضي"ياسين"أحمدبقتلهأنه"شارون"الحاقدظنلقد

القادمةالمرحلةوستشهد،فكرهوغباءظنه،سوءمنوهذا،الجاهدينوكافةوحماس

شارونغباءكانوا،أينمااليهودضدالجهاديةالعمليات"تصعيد"فيهايتمالتي

والمجاهدين.الجهادعلىيقضولم،شعبهدمرالأغبىالقراربهذاوأنه،وزمرته

الفقيهالداعيةصاغهاالتيالأبياتبهذه"الترنم"إلىوأخواتيإخوانيوأدعو

بها:شارونومخاطبة،"القرضاوييوسف"الدكتورالجاهد

دفينالصدورفيوحقدشرسوىتجنيلنالشرزرعتمنيا

وحصونعساكرالاتدولكماجهولياحكمكسيزول

ظنونشرفهيظنونكخابتبضربةتموتدعوتناأظننت

المسنونالصارمكحدمناتزللموالعزائمسياطكبليت

كمونذاتالبركانفيفالناربرهةصمتناإنلعمريإنا

يمنيبرالتارلخوفييومآالأذىيهزمهاالدعواتماتالثه

السكينعلىعنقيضع،بالسوطأضليألهبالقيديديفيضع

يقعنيونورإيمانيإطفاءأوتيتهمابكلتستطيعلن

ومعنيناصريوربيربييديفيوقليقليفيفالنور

دينيليحيىمبتسمأوأموتعقيدتيبحبلمعتصمآساعيش

هـ.1425صفر9-م2004/3/30:السبيل(+)
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فيوكانالثه،شاءإنمرضيأراضيأشهيدأربهإلىالمجاهدالإماممضىلقد

خاسرأ.منهزمألهقتلهفيشارونوكانمنتصرأ،ظانرآاستشهاده

الشاعربهارثىالشعر،منأبيات"ياسين"أحمدالشهيدإمامنابهنرثيماوخير

حيث؟"الطوسيحميدبن"محمدالمعتصمزمنالإسلاميالجيشقائد"تمام"أبوالمباع

،بالشهادةفيهااللهأكرمه،قاسيةعنيفةمعركةضدهموخاض،الرومقتالإلىتوجه

تماما:ياسينأحمدإمامناعلىتنطبقأنهاأرىوالتي،الأبياتبهذهتمامأبوفرثاه

عذردمعهايفضلملعينفليسالأمروليفدحالخطبفليجلكذا

خضرسندسمنوهيإلاالليللهاأتىفماحمرأالموتثيابتردى

القبرانهااشتهتإلاثوىغداةبقعةتبقلمالأردانطاهرثوى

عمرلهليسالحرالكريمرأيتف!ننيوقفأاللهسلامعليك

ثمبكى،جيشهقائدرئاءفيالأبياتهذهالمعتصمالعباسيالخليفةسمعفلما

.!!رثائيفيقيلتالأبياتهذهوأن،المقتولأناليتنييا:قال

حقدهعلىتدلالشهيدإمامناشارونالسفاحفيهااغتالالتيالطريقةإن

هذهفييوازيهمولا،العالمفي"الإرهابيون"هماليهودوإن"وإرهابيته".ودمويته

عندماالعالمعلىوالأمريكاناليهوديكذبوكم،الأمريكان"عبيدهم"إلاالإرهابية

!بالإرهابالمسلمينالجاهدينيتهمونوعندما،الإرهابيحاربونأنهميزعمون

منهاتخرجالتي،"الإرهابيةاليهوديةالدينية!المدارسفيإلايولدلموالإرهاب

وزمرته.شارونالأولالإرهابي

الشهيد،إمامنااغتيالكيفيةعنملونةصورأ"انترنت"مواقععدةنشرتلقد

مجردالهدفكانلو،الذهولعليهوسيطر،القشعريرةعليهاستولترآهامنوكل

قلبعلىرصاصةباطلاققناصتهاحدشارونالإرهابيلكلفياسينأحمدقتل

.!ليقتلهالمقعدالشيخ
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وفىمويته!ارهابيتهحقدهيشبعإنيريدبل،قتلهمجرديريدلا"شارون"لكن

تجمعولما!كرسيهعلىمقعدلشيخموجهصاروخصاروخأ!لهوجهولذلك،بقتله

القتلىفأوقع،آخرينصاروخينلهمالإرهابيوجه،لإسعافهالشيخإخوان

.!صورهأعنففيالرسميالإرهابهوهذاأليس..!والجرحى

وأقلبهإلىوليس،"الشيخ"دماغإلىصاروخهوجهشارونأنللنظرواللافت

الكبير""العقلوهذاالمجاهد،الدماغهذامن"ينتقم"أنيريدلأنه؟ظهرهأوبطنه

.!!الجاهدينووجهللجهاد،وخطط،حماسأسسالذي

غاليأ،الأغبىالقرارهذاثمناليهودوسيدفع،فعلهفينجيشارونلكن

منوعاملآللنصر،وطريقأللجهاد،وتصعيدألأمتنا،حياةإمامنااستشهادوسيكون

.!!اللهبإذنأرضناعلىاليهودكيانعمر""تقصيرعوامل
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؟؟(5)نحرلااللواءأبكىالذيما

الكبير،العراقيالمجاهدالثه،رحمه"خطابشيت"محمودالركناللواءهو

"العسكريةفيمتفردة"مدرسة"كانالذيالمتميز،الإسلاميالعسكريوالمؤرخ

كثيرأأصدرعندما،كبيرةخدمةالجهاديالإسلاميالتاريخخدموالذي،"الإسلامية

وغيرها،ومصروالشامالعراقفيالإسلاميالفتحلحركةالإسلاميةالدراساتمن

عليهاللهصلىالقائد"الرسولالرائعبكتابهبدأهاكتابأ،ستينعلىكتبهزادتوقد

التاريخسلسلةوكتبالقائد"،"بالفاروقثمالقائد"،"بالصذيقأتبعهثم،"وسلم

فتحوقادة،فارسبلادفتحوقادة،والجزيرةالعراقفتحقادة:للمجاهدينالعسكري

وقد،الأندلسفتحوقادةالنهر،وراءمافتحوقادة،الرومبلادفتحوقادة،أرمينية

التوسعية،إسرائيلأهدافمنها:،المتميزةدراساتهمنبعدداليهوديالعدوخص

قبلالحاسمةوالأيامالثأر،معركةفيالنصروطريق،الإسرائيليةالعسكريةفيوالوجيز

المصير.معركة

المؤرخلهذاالمتميزةالمؤلفاتبقراءةوأخواتناإخواننامنأحبابناوننصح

الرائد.الإسلاميالعسكري

عشرةالثامنةفيوهو،م1937عامالعراقيبالجيشخطابشيتمحمودالتحق

الأوائل،الروادمنوكان،"الركن"اللواءرتبةإلىالعسكريةرتبهفيوترقى،عمرهمن

وخاض،والعزةوالرجولةالجهادعلىالعراقيالجيشتأسيسعلىعملواالذين

المعروفة"جنين"معركةخاضواالذينالعراقيينالقادةمنوكان،المعاركمنكثيرأ

مدينةمشارفإلىالعراقيينالجاهدينطلائعفيهاوصلتوالتي،م1948عامالمشهورة

هـ.1425صفر16-م2004/6/6:)*(السيل
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إطلاقووقفبالانسحابيومهاالعراقيينالسياسيينالخونةأوامرولولا"حيفا"،

اليهود.معحربنامسارلتغيرالنار

قاربعمرعن،م1998-12-13فيبغدادفيالرائدالجاهدهذاتوفيوقد

عامآ.الثمانين

سقوطرأىلوسيفعلكانوماذا؟أبكاهالذيوما؟العملاقهذابكاءقممةفما

لها؟!واليهودالأمريكانوتخريببغداد

فيالحادثةهذه-اللهحياه-"الطنطاويالله"عبدالمؤرخالأديبالأستاذيروي

ببغدادمنزلهفيالركنباللواءالتقىأنه-أنقل-وعنهخطابشيتمحمودعنكتابه

العراقيالجيشتدميرإلىيومهاأدتالتي،م1991عامالثانيةالخليجحرببعد

وشعبه.العراقلنظامواليهودأمريكاوإذلال

رأيتهل:وجنتيهتحرقالسخينةودموعهليقال:الطنطاويالأستاذيقول

وطيرانها؟المتوحشةأمريكاأمامبالانسحابسمعتهل؟اللهعبدياجيشناأشلاء

العراقجيشخلقهلله؟العراقجيشنعدكناالذيالمصيرهوهذاهل؟المتغول

.؟والصواريخالدباباتلجنازيرطعامآليكون

:القلوبيقطعبنشيجواللهباكيأأنشدثم

مآقينافيدمعبقيةإلابأيديناالدنيامنشعىيبقلم

الشعريالبيتهذايرددوجعله؟الركناللواءأبكىالذيماأحبابيأعرفتم

وتخيلوا،ترددونهوانتموابكوا،وأسىبحزنورددوهالبيتهذااحفظوا؟الحزين

وأبكي،أرددهماوكثيرأ،عينيهمنتنهمرودموعهيردده،أمامكمالركناللواءصورة

الذي"المقهور"بكاءإنهأحد،معييكونلاعندما،نفسيإلىأخلوعندماأبكينعم،

بالقهرفيحس،والمسلمينالعربوضياعوسلبيةالأعداء،هجمةشراسةيرى

كانفلودمأ،نبكينعم،نبكي،ييأسلاولكنهدمآ،قلبهوينزففيبكيوالعجز،
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نزفىافىبل،نتحطمولانيأسلالكنناأمتنا،أوضاعإليهآلتمما،لبكىدمغللصخر

الله.ب!ذنوالنصربالمستقبلكبيرأوأملآ،للباطلومواجهة،الحقعلىثباتأ

فقبفروحه،خطابشيتمحمودالركناللواءاللهرحملقد:أقول

لعامنيسانمنالرابعفيبغداديدخلونواليهودالأمريكانيرىأنقبل،م1998عام

وأعدوه،وإخوانهخطاببناهالذي،الأبيالعراقيالجيشويدمرونوئلاثة،الفين

واليهودالأمريكاناحتلالأسبابمنأنأعتقدوإنني،فلسطينوتحريراليهودلحرب

وغيرها،جنينفي"أدبهم"الذيالجيشهذامنوانتقامهماليهودثأرهو،للعراق

القادمة.التوسعيةمخططاتهمعلىكبيرآخطرأيشكلكانوالذي

،العراقاحتلالبعدحتى،العراقيينإذلالعلىحريصةاليهوديةأمريكا

امرأةفاختارت،للدفاعوزيرآتعينهعراقيآرجلآتجدلم:العجيببقرارهاأسمعتم

!العراقفيللدفاعوزيرة

!!!العراقيالانتقاليالحكممجلسفيالتركمانممثلة"شابوك"صانفولإنها
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بم

)ء(الامريكيالغباءصورمن

الوعيفيالقمةأنهاعلىإليهمنفسهاوتقدمالناسعلىتظهرأنأمريكاتحب

بدقةالعالم"ترهب"أنوتريد،والمنهجيةوالعلمية،والنضجوالتفكير،والفهم

تقاريرهاوصوابومخططاتها،وبرامجهاحساباتهاوصحةذمخابراتها"،وقوةمعلوماتها،

وتحليلاتها.

وتحقيقأ،وخبرةعلمآشيءبكلأحاطت"إله"،وكأنها،للعالمنفسهاأمريكاتقدم

وأنها،الأرضهذهعلىبقعةأيةفي"خافية"عليهاتخفىلاوأنهاوتدقيقأ،وتفصيلآ

شيء.أيفيتخطئولاشيء،أيتجهللا

فيخافونها،المزيفةالمتألهةالأمريكيةالصورةهذهالعالمفيكثيرونويصدق

.وتفكيرهبعقلهيخافهالامنويتهمونلها،وششسلمونبها،"ويضبعون"ويرهبونها

لهم:فقالأمريكا،منيخافونلاممنمستغربأ،فترةقبل"أحدهم"قالهماونتذكر

أمريكا؟.منيخافلاالذيهوومنأمريكا،هذه

وفيوتحليلاتها،دراساتهاوفيوتقاريرها،أخبارهافيأمريكا،اللهويفضح

المفتوحة،العيونذويللمتابعينويكشفومتابعتها،رصدهاوفيوتوقعاتها،مخابراتها

صورعلىفيقفونوتوصياتها،توقعاتهاتحليلاتهافيأمريكاأخطاء،اللماحةوالبصائر

قاتلة،فادحةأخطاءبارتكابأمريكيونمسؤولونفيهااعزف،الأمريكيالغباءمن

.خطيرةكبيرةبأحداثوالجهل

،شديدة"ورطات"فيأمريكاأوقعتالتي،القريبةالأمريكيالغباءصورأهمولنتذكر

هـ.1425صفر23-م2004/4/13:)*(السبيل
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.الآنحتىمنهاالخروجتحسنلم،قاتلةومستنقعات

ماتوقعوعدم،2001سنةسبتمبر11فيالمزلزلةبالأحداثالجهل

والتحليلوالمتابعةالرصدرغم،وواشنطننيويوركفيحصل

وكشف،ومستشاريهمعاونيهوكبار"بوش"أحرجوقد،والاستنتاج

وما،الأحداثلتلكبالنسبةوجهلهاإدارتهخطأالسياسيونخصومه

ودل،متقدمةحلقةإلاأخيرآ"رايس"كوندليزامستشارتهاستجواب

علىطغىالذيوالغباءوالتقصيروالخطأالجهلمستوىعلىاستجوابها

.المدمرةالأحداثتلكبشأن،الأمريكيةالإدارة

واستهدافها،أفغانستانفي"طالبان"نظامعلىالحربأمريكاإعلان

وكم،لادنبنوأسامةعمر،الملاعليهما:للقضاءأساسيينرأسين

فيهاأزهقتوكم،الدولاراتملياراتمنأفغانستانعلىحربهاكلفت

الدولاراتملايينأمريكاورصدت،بلدانمنفيهاوخربت،أرواحمن

عنعاجزةزالتوماسنتينمن"أكثرومضت،لادنوابنبعمريأتيهالمن

.أفغانستانفيالهدوءإقرارأوعليهما،القبضر

امتلاكزعمتالتي،الشاملالدمارأسلحةإزالةبحجة،بالعراقتحرشها

كما،الشأنبهذاالكاذبةالإنجليزيةالتقاريروصدقتلها،حسينصدام

الأمريكيالشعبوأقنعتحولها،الكاذبةمخابراتهاقادةتقاريرصدقت

للعالمواحدأدليلأتقدمولم!وبلاهةبغباءفتابعهابها،"الغي"الساذج

لقدأجلها،منالعراقاحتلتأنهازعمتالتي،الأسلحةتلكعلى

بكذبةيذكروهذانفسها،صدقتثم،العالمعلىكذبةأمريكاكذبت

العزومة"!!.حول"جحا

المنقذهيلأنهااستقبالها؟يحسنونسوفالعراقيينأنعلىمراهنتها
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نأوما،والأمانوالسلام،والحياةالحريةسيهبهمالذيلهم،المحرر

حتى،2503-4-9فيبغداد""تسليمصدمةمنالعراقيوق"صحا"

،الأمريكانصفوففيوالجرحىالقتلىأوقعت،جهاديةعملياتبدأوا

ربعها!أوالإصاباتتلكبخمسإلايعزفوالمالذين

الجاهدةالمدينةأحداثالعجيب"الأمريكي"الغباءصورأحدثمن

هذا-العراقيةالمدنمنغيرهاوفيجرى-مافيهاجرىالتي"الفلوجة"

يصارحأنإلىأيامقبل"باول"كولنالخارجيةوزيردفعمما،الأسبوع

الجمعةمساءتكلمحيث،الأمريكيةالإدارةبغباءويعترف،الشعب

كانالماضيالأسبوعبأنواعترف،الإخباريالبرنامجفي،الماضية

أيامآالعراقفيتواجهوأنها،العراقفيأمريكاعلىصعبأأسبوعأ

فيعليهمالكبيربالخطرتنذر،شديدةومقاومة،بالغةوصعوبات،عصيبة

،باولبهاعزفماهذاذلك!متوقعةتكنلمأمريكاوأن،المستقبل

ومن؟المستقبلفيالعراوافيوضعهايكونوكيف،أعظموالمخفي

"المستنقع"؟؟.ذلكمنسيخلصها
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بم

(+)الاذانلاقماعوفى

عنيفةحربأعلينايشنونوالأمريكاناليهودبقيادةأعداءناأنعليهالمتفقمن

والوسائل؟الميادينلمختلفشاملة،والمجالاتوالمظاهرالجوانبمتعددة،قاسيةشرسة

تركوما،واقتصاديةواجتماعية،وفكريةوإعلامية،وسياسيةعسكريةحربفهي

نكونأنبدولابها،حاربوناإلاوسيلةولافيه،حاربوناإلاجانبمنالأعداء

قولفيناويصدق،هالكينصرعىنكونلئلا؟مستبصرينحذرين،يقظينمنتبهين

القائل:

وثالثوثال!سهثمولكنهلاتقيتهواحدآسهمأكانفلو

لما،الإعلامي"المظهرخطورةضدناالأمريكيةاليهوديةالحربمظاهركثرومن

التوقعاتكلفاقمذهلآ،تقدمآالأيامهذهفيالإعلاميةالأدواتتقدمتوقد

المختلفةالاختراعاتهذهاليهوديالأمريكيالشيطانواستخدم،والتصورات

وانترنت،فضائيةتاونقو،زافلتووإذاعة،وصحيفةمجلةمن:حربنا،فيالمتقدمة

وتصرفاتنا،عقولناعلىالتأثيرفي،والتوجيهوالتحليل،والتعليقالصورةووظف

وتصرفاتنا..عقولناعلىوالسيطرةوالاستحواذوثوابتنا،قناعاتناوتغيير

خشية،المعتدين"فضح"فيوأثره،الحربفي"الإعلام"أهميةعلىيدلومما

التيالصحفيةوالتقارير،المعركةميادينمنتبثالتيالصورمنوالأمريكاناليهود

الصحفيينيستهدفونولذلك،الجرمينالإرهابيينهؤلاءجرائمعنتتحدث

تقاريرهم.وتقديمأفلامهمبثمنويمنعونهم،ويرهبونهم

المعركة،ميادينمنتبثالتيالصورمنالأمريكانالإرهابيونتأثرولقد

هـ.4251صفر30-م02/4/4002:السبيل)ء(
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نأالثهقذرالذيالثه،حفظهمنصور""أحمدالمجاهدللإعلاميالإعلاميةوالتقارير

المطالبةإلىالأمريكاندفعمماعليها،الأمريكانهجومعند"الفلوجة"فييكون

واتهامهاوسبها،"الجزيرة"قناةشتمإلى"رامسفيلد"ودفع،الفلوجةمنبإخراجه

.!!والعنفلإرهاباودعموالتزوير،والافتراءبالكذب

وتلفيقوالافتراء،والتزويرالكذبعلىيقوملناالمعاديالعالميالإعلامإن

اكذب"هتلر":إعلاموزير"جوبلز"مبدأهذافيوشعاره،الشبهاتونشرالاتهامات

.!الناسيصدقكحتى،اكذب

الأخبارنتابعونحن،متبصرينوحذرين،منتبهينيقظيننكونأنمعناهوهذا

يبثونلالأنهموالمناظر؟الصورونشاهدوالتقارير،التحليلاتونسمع،والأحداث

ماإلالنايقدمونولا،نسمعهأنهميحبونبماإلايتكلمونولابثه،يريدونماإلا

معنوياتنا.وتحطيمقناعاتنا،وتغييرواخضاعنا،إرهابنافيهدفهميحقق

إذاوكيف؟الكافرينبأخبارفكيف،الفاسقينأخبارمنبالتثبتاللهأمرناوقد

التأثيرفيمتخصصينعلماءكانواإذاوكيفلنا؟معادينالكانرونهؤلاءكان

بتت!يمزقاس!قجآإنةاقنوآآلدينتةتها!:تعالىقال؟؟والتطبيعالدماغوغسللاستحواذوا

!6:الحجراتأ(!مينتلقغقتليقاغلىقنضبحوأمجهقؤقؤقاتصحيبرأ\نقتتتوأ

بدون،نسمعمابكلالتحدثمنوسلمعليهاللهصلىاللهرسولحذرناوقد

"آخر:حديثفيوقال،(1)"سمعمابكليحدثأنكذبأبالمرءكفى8:فقال،تثبت

.(2)هزعمواالرجلمطيةبئس

التي"كليوباترا"،الشعريةمسرحيتهفي"شوقي"أحمدالشاعرقالهماويحضرني

وأنطونيووبروتس:كليوباترامصرملكةبينالداميةالأحداثفيهاسجل

.3.-132-1/حبانوابن،4992داود/أبورواه(1)

.4972داود/أبورواه(2)
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ديونا""الشعباسمع

ه!البهتانأثر

يخاءمنياله

هتافأالأرضملأ

إليهيوحونكيف

عليهالزوروانطلى

أذنيهفيعقله

قاتليهبحياتي

التهريجهذايمارسالمبرمجالموجهفالإعلام؟الأيامهذهفييجريالذيهوهذا

الشعبعلىيهجمونالمعاصرعالمنافيوالمسؤولينالقادةإنوالافتراء،والتزوير

الغيالساذجوالشعب،يريدونبمالهويوحونالإعلاهية،والأسلحةبالوسائل

الشعبهذاويتحول،عليهزورهموينطليفية،بهتانهمويؤثرله،يقدمونمايصدق

عليه،والقضاءقتلهيريدونللذينباستمرارويهتف،"أذنيهفيعقله"ببغاءإلىالعبيط

.!!محررينوأبطالأ،منقذينباعتبارهم

ولم،يسمعماكلفصدق؟أذنيهفيعقلهوضعأنههوالغباءهذافيوالسبب

يتثبت.ولم،يمحصولم،يتبين
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بم

؟؟(+)الرنتيسيالميراتمن

ولقيالثه،شاءإنمرضيآراضيأربهإلى"الرنتيسيالعزيز"عبدالدكتورمضى

آدتةعقدوأقايىخا؟ضذقوأآنئؤمين!تن:تعالىقولهفيهوصدقالثه،بإذنشهيدآربهوجه

.123:بلأحزاا1(!لديلأبذللياومايننطرفنومتهممخبصقضتىضنفمتهمعلتل!

فمنضخمأ،ميرائآوخلف،ثقيلةكبيرةتركةخلفهتركاللهرحمهالرنتيسيولكن

.؟الميراثوذلكالتركةلتلك

كانفقد،المتاعولاالمالمنشيئأيخلفلمفإنه،خلفهالذيالمالبالميراثنعنيلا

سبيله،فيمجاهدأدثه،عابدأحياتهوأمضىومتاعها،الدنيافيزاهدأالشهيدالإمام

ومنإبعاد،إلىتوقيفإلىتوقيفومنسجن،إلىسجنمنمتنقلألليهود،متحديآ

وسارعليها،والمتهالكينفيهاللمتنافسين،ظهرهخلفالدنياتركاختفاء،إلىمطاردة

.والأرضالسماواتعرضهاجنةإلىالخطايغذ

ليلةفيأنهقرأتعندماتأثرتوكمدخلها،كماالدنيامنالرنيسيخرج

لهالمدخررصيده""وزعاللهبإذنشهيدأالدنيامنخروجهمنساعةوقبل،استشهاده

واجباتهعلىفيها-محاضرأيعملكانحيث-غزةفيالإسلاميةالجامعةفي

لهيبقولمأحمد،ابنهلزفافمنهجزءأوخصص،ديونهبهوسدد،والماليةالاجتماعية

شيءولالي،شيءلادثه،الحمد:وقال،اللهحمدذلكوبعدشيء،المالذلكمن

!إعليئ

أمريكاجمدتهالذيالرصيدذلكصفر؟:المالمنورصيدهالدنيا،غادرأي:

،الأموالجمعمنيملونلاالذين،"الجامعات"أساتذةهذاليعرفالبلهاء!الغبية

هـ.1425أولربيع7-م27/4/0420:السبيل(*)
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،والدرجاتوالزقيات،والمناصبالمراكزعلى"ويتصارعون"،بالتعليموالمتاجرة

همنقليلإلاالربانيةلمهمتهمنهميلتفتولم،تحترقوأوطانهم،والامتيازاتوالمكاسب

.!لذلكاللهوفقهم

لقد،"الجهادية"تركتهبهنعنيإنما!الماليةتركفالرنتيسيبميراثنعنيلاإذن؟

قضيةهيالأولىوقضيتنا،ومسلمةمسلمكلعنقفيأمانة،الأولىقضيتناخلفهترك

وتصعيد،الطويلالجهاداستمراروقضية،المقدسةفلسطينقضية،والقدسالأقصى

الله.أعداءالمجرمينضدالجهاد،هذا

اليهود،تحديواستمراراللواء،ورفعالجهاد،هوالسادةأيهاالرنتيسيميراث

وإفسادهم.رجسهممنوالعبادالبلادتتحررحتى،جهادهمعلىوالتصميم

وباقيالقساموكتائبحماس-فيالأبرارالمجاهدينخلفاءهأنجازمأأوقنوإنني

،الرجالالرجالطريقفيالسيرعلىمصممون-الصادقينالمجاهدينفصائل

الجهاديةالجامعةهذهعلمتناوقد،عليهالثهعاهدواماالثهشاءإنوسيصدقون

مجاهدينقادة"ويصنع"وتألقأ،عطاءآيزيدهاقادتهااستشهادأن"حماس"جامعة

قائلأ:يهتفوهوهؤلاءمنالواحديجاهد،الربانيينالرجالمسيرةيواصلونجددآ،

أبئينامنأييئأييئوابنمواجههذوأييأييإني

!إالأبيينوالقساميينالحماسيينهؤلاءضرباتمن،الجرميناليهودويلويا

هذافيوالسدود،والأسوارالحدودخلفهممنعلىمطروحالتساؤلإن

ورجاله،وأحزابهومؤسساته،وزعمائهبقادتهالممتد،الفسيحوالإسلاميالعربيالعالم

أمانةووضع،كبيرةوتركةضخمآ،ميراثآفيكمالرنتيسيتركلقد:لهمنقول،ونسائه

المشوار،فيبالاستمراروطالبكم،وسلاحهوسيفهورايتهعلمهوسلمكم،أعناقكمفي

بهذا..فلنقتدالعراقفيالأمريكانومقارعة،فلسطينفياليهودمجاهدةعلىوالتصميم

وفي،"ولغته"نبرتهوفي،وإرادتهعزيمتهوفي،وإخلاصهإيمانهفيالشهيدالجاهدالإمام
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داخلبهالمقتدينالرجالعددزادوكلما،وإقدامهشجاعتهوفي،وحماسههجومه

الأمريكانمنالبلادوتحريرالموعود،تقريبعلىعملناكلماوخارجهافلسطين

واليهودإ.

التي،الأبياتبهذه"الترنم"إلىوالأخواتالإخوانمنالصادقينأحبابناوأدعو

الله،رحمهعزاماللهعبدالدكتورالشهيدالعلماء""أميررثاءفيكبير،شاعرصاغها

الله:رحمهالرنتيسيالشهيدإمامناعلىتنطبقوالتي

وشاءأبهىالدمىحللمنوعليهفرأيف

الكفاجقصصللدنايحكيالمشجوجوجبينه

الأقاحيوردكأنهاتفوحعطرأوجراحه

جراحيفانتكأتالزعافجرحهألثمفحنوت

وراحيروحييا:فقلتالدموعخذيعلىوهمت

الرواءهذاعنوعدلتقلوبنارحمتهلأ

باقزاحيبيهازئأالمسجىالبطلفأجابني

ارتياحيالحزىعبراتكفيليسدموعككفكف

سلاحيفاحملمحبتيصدقتإنإسبيليهذا
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!

!1(8بريئلأأسئلة

اليهوديكنهاالتي،الشديدةالعداوةعلىجديدةأدلةجديديومكللنايقدم

بأنقناعةجديديومكلويزيدناعلينا،يشنونهاالتيالشرسةوالحربلنا،والأمريكان

"والإرهابيون"،الظالمونالمجرمونهموأنهم،ا!نلعداوةالناسأشدهمهؤلاء

نأجازميننوقنوإننافيها.والمفسدون،المسلمينبلادفي"والعابثون"،الخطيرون

الذينهمالأعداء،هؤلاءبضائعمنمدمرةوبضاعة"يهوأمريكية"،صناعةالإرهاب

عليهمتنطليبلهاء،أغبياءمسلمينوجوديعدمونولا،المسلمينبلادإلىيسوقونها

بغباءوينفذونها،بسذاجةفيأخذونها،جهاديةربانية"البضاعةهذهويظنون،.اللعبة

يحققونأنهميعرفونولاوالعباد،البلادبهاويفسدونالثه،إلىبهاويتقرلون،وبلاهة

صنعأ!يحسنونلابذلكوأنهم،والأمريكاناليهودأهداف

العملياتعنالأخبارنتابععندماوبخاصة،الحقائقبهذهقناعةيومكلنزداد

!!أصوليينمسلمينإلىتنسبوالتي،العالمبلدانمختلففيتحدثالتي"الإرهابية"

وأتفجيرعنمثير،خبرمنيوميأتلفزيونيةأوإذاعيةأخبارنشرةتخلوتكادولا

ذلكوينسب،أوروبيةأوآسيويةأوإسلاميةأوعربيةدولفيتدمير،أوتفخيخ

العالمفيالممتدالأسطوريالشبحذلك-"القاعدة"تنظيمأعضاءإلىالخطيرالحادث

والإداتات،والاستنتاجات،والتحليلاتالتعليقاتذلكبعدوتتوالىكله-!

الإرهابعلىالعالميةالحربفيكلههذامنوالخاسرونوالإتهامات،والمحاكمات

الثه!!.سبيلفيالجهادومفهوم،الإسلامودعاة،:الإسلامهم

الحدثمعيتعاملمنالمتابعينأوالمشاهدينأوالمستمعينأحدنجدنكادولا

هـ.1425أولربيع14-م4/5/0420:السبيل)!ة(
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علىيطبقون،هاديةقرآنيةبصائرأصحابنجدأنالنادرومن،وبصيرةوعقلبوعي

تعالى:قولهمثلفيكما،الحقائقتريهمقرآنيةآياتوشممعونيشاهدونما

قغئترقاغكف!ضب!أمجهتؤقؤقاتميبرأآنقتتتؤآبتاجآةكزقاصئإنةايم!آلديئتأتها!

وآلبض!رآل!ت!قعإلقعئؤيهلكليئسماؤلاتقف!:تعالىوقوله16:الحجرات9(!لدمين

136:لإسراءا1(!ضصثؤلاغئةأؤلبهذكألطؤآتفؤأدقئ

بمجردنكتفيلاوأنالخبر،داخلعلىنظراتنا""ننفذأنالقرآنعلينايوجب

خبثاءالدينهذاأعداءأنالقرآنعلمناوقد،تصديقهإلىالمسارعةثم،سماعه

،والشباكالمصائد""وينصبونوالمكائد،المؤامراتيرسمونأذكياء،وشياطين،ماكرون

الخليلوسائل"أرقى"عليهمويطبقونالأغبياء،المسلمين"نفسيات"ويدرسون

،الأحداثالأغبياءلهؤلاءوش!وقون،الفعلوردالفعلعلىالقائمة،النفسي

"جهاديةبعملياتالقياملهمشرون""وخفيأ،شيطانيآنفسيآتوجيهأفيهاويوجهونهم

وهمتنفيذها،فيالأغبياءالمسلمونهؤلاءويسارعتنفيذها،لهموش!هلون،"عظيمة

وجهبهويلقوننجته،بهيدخلونالثه،إلىبهويتقربونمبرورأ،ربانيأجهادأيظنونها

.!!عظماءءشهداالله

الأعداء،أهدافوالتفجيرالتفخيخبهذايحققونأنهمالبلهاءهؤلاءدرىوما

عن،والأمريكيةاليهوديةالعالميةالمخابراتأساطينقبلمنئخركونكانواوأنهم

الجانبئرهملمداوهبلهم"سذاجتهمولكن،"الشيطانيالنفسي"الإيحاءطريق

ماإلىمنهويوجهونهم،الشياطينهؤلاءفيهيتخفىالذي،الصورةمنالمقم"لا

.!!يريدون

تفجيراتعنتتحدثالتي،الأمثلةباقىعليهتقاسمثالأذلكعلىولنأخذ

المغرببتفجيراتومرورأأمريكا"،فيسبتمبر11"تفجيراتمنبدءأ،العالمفيكبيرة

.!مستمرأ!المسلسلزالوماوسوريا،والسعوديةوإسبانياوأندونيسا
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سياراتستاكتشفتالسعوديةفيالسلطاتأنالمثيرةالأخبارفيورد

ويبلخ،الأنواعمختلفمن،الفتاكةبالأسلحةمشحونة"القصيم"،منطقةفي"جيمس"

!!"أطنان"ستةالأسلحةتلكوزن

ولامتسائلأ،محللأأمامهأحدهميقفلاالخبرهذاالناسمعظميسمعوعندما

عالمنافيمستهدفونأننامع!والإذاعةوالإدانةالاتهامإلىيسارعوإنما،نظرهفيهينفذ

.الحادثهذامنالمستفيدونهموأنهملنا،عداوةالأشدقبلمنكلهالإسلامي

هذاحولونطرح،القرآنمنوالبصيرةوالوعيوالحكمةالحذرنتعلمدعونا

ثمنها؟دفعالذيومنثمنها؟كمالقصيمفيجيمسسياراتست:بريئةأسئلةالخبر

والأسلحة،السياراتلهذهالملاييندفععلىالقاعدةتنظيمأوالأنراديقدروهل

السياراتتلكدخول"سفل"الذيومن؟العالمفيالتفجيريةالعملياتولباقى

ناجحةوتفجيرتفخيخعمليةكلتكلفوكمالبلاد؟داخلإلىأطنانبستةالمفخخة

عنهاتعجزالتي،الدولاراتبملايينيمولهاالذيومنفقط؟السعوديةداخلفاشلةأو

!!تنظيماتأوأفرادعنفضلأدول،

خلفالخفاء،فيتروهمأنوحاولوا،والأمريكاناليهودعنفتشوا:القومايها

.!العملياتتلك
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بم

(+الامريكيةالطريقةعلى"))نكات

والعدوانوالافتراء،الكذبعلىتقوم،مثيرةعجيبةطريقة"الأمريكية"الطريقة

.والاغتصابوالسرقة،والإرهابوالإفساد،والظلم

ولا،وتنميةإصلاحولاخير،أوعلمرسالةليستالعالمفيأمريكا""ورسالة

إفسادرسالةهيإنما،محترمةإنسانيةقيمعلىتقومولا"ديمقراطية"،أوحرية

.وإجراموظلمواحتلالوتدمير،وإرهاب،وتخريب

فتقدمالخاح،الكاذبالإعلاممنبساترالإرهابيةرسالتهاأمريكاوتغلف

،الإنسانحقوقعنوالمدافعة،والديمقراطيةالحريةأمأنهاعلىالعالمإلىنفسها

للإرهابوالمحاربة،وسلامهواستقرارهأمنهعلىوالحريصة،ويلاتهمنللعالموالمنقذ

!والتطرفوالعنف

-والمجلاتوالصحف،"الحرةوقناة"سواإذاعةفيودعايتها-إعلامهافيإنها

ولاوالافتراء،والكذب،والتحريفوالتزييف،والتضليلالتهريجمنألوانأتمارس

البلهاء"."السذجإلامزاعمهايصدقولا"الأغبياء"،إلابهاينخدع

أمريكا،فيهايفضح،واقعيةوشواهديوميةأدلةللناسيقدمالحكيمالعليموالله

مدىوعلىوبشاعتها،أمريكاقبحمدىعلىويوقفهمحقيقتها،علىإياهاويريهم

الأدلةهذهيرىلاولكنوإرهابها،!افسادهابغيهامدىوعلىوإجرامها،سوئها

الصالحين.المسلمينمنالإيمانيةالبصائرأصحابإلاالربانية

نحنوعلينا،الإرهابيينالمفسدينمنمعهاومنأمريكايفضح"ففئاح"،اللهإن

هـ.1425أولربغ21-م11/5/4020:السبيل(*)
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تزامتها،وعلىحقيقتها،علىأمريكالنعرف؟إياهاللهيريناماإلىنلتفتأنالمسلمين

وأوطاننا.شعوبناوإلىوقرآننا،إسلامناإلىولننحازمواجهتها،علىتصميمأولنزفىافى

إنسانيةامتهانفيفضيحتهميسترواأنالأمريكانالكاذبونالمسؤولونيحاول

بعضعنصدرتالوحشيةالأساليبتلكأنبزعم؟غريبأبيسجنفيالأسرى

العالمية!الحضاريةالأمريكيةالقيممعتتنافىوأنها،شخصيةبصورةالجنود،

سيقدمونإنهمالأمريكانالمسؤولينعنصدرتالتي"النكات"أحدثومن

تمارسوهيالعالمرآهاالتيإنجلاند""لينديالشاذةالأمريكيةالمجندةتلكللمحاكمة

مع"أخلاقيةغيربأعمال"القيامبتهمةسيحاكمونها،العراقيينالأسرىمعشذوذها

كتابتها!عنالقلميعفالتيالأعمالتلك،الأسرى

الأخلاقيةأمريكامستغربآ،مستنكرأمتعجبآ،ضحكتالنكتةهذهسمعتولما

غ!يربأعماللقيامها؟الإرهابياتالمجرماتالشاذاتمجنداتهاإحدىستحاكم

.!قيةأخلا

البهيمية"الإباحية"الحياةهيوماأمريكا؟فيالأخلاقمنبقيماذا:وتساءلت

ومسؤوليهم،"نوتنلك-اكينوم"رئيسهممنبدءأ،بلادهمفيالأمريكانهايعيثالتي

كانتسواءمارسوها،إلاوالجنسللشهوةوسيلةيتركوالمإنهم،فيهمفردآخرإلى

لقدبلبال،علىتخطرلاأوبالعلىتخطر،حيوانيةأوإنسانية،شاذةأوسوية

الإنسشياطينأعتىذهنعلىيردلمماالجنسفيالشاذةالوسائلمناخترعوا

!إ.أخلاقيةغيربأعماللقيامها"ليندي"الإرهابيةيحاكمواأنيريدونوالآن،والجن

صورمنعرضوما،"غريب"أبيسجنفيإنسانيةغيرممارساتعنصدروما

والسحقالتعذيبصنوفمنالأسرىعلىصبوما،الممارساتلتلكمقرفةبشعة

وليستشاذيين"،"مهووسينجنودمن،شخصيةنرديةتصرفاتليس،والإبادة

وإن،عندهمعليهامتفققواعدوفقهيبلعليها،سيحاكمونعنهمصادرةأخطاء
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القواعد!بتلكويلتزمون،ورؤسائهمقادتهمأوامرينفذونالإرهابيينالجنودهؤلاء

معسكرفيويدربونهم،وغيرهم!انجليزأمريكيينجنودأالأمريكانيختار

وامتهانهم،وإذلالهمالأسرىتعذيبأساليبأحدثعلىبريطانيا،فيللتدريب

منبثمافيرأيناهاالتيوحشيتهمليمارسوا؟خاصةإرهابيةدورةمنويتخرجون

صور..

ووزير"بوش"،رئيسهممقدمتهموفي،العالمعلىالأمريكانيكذبذلكومع

سيحاكمونالجنود،بعضمنخاطئةممارساتأنهاويزعمون"رامسفيلد"،دفاعه

عليهم.ويكذبليخدعهموغيرها-العربيةقناةع!بر-العرببوشويخاطبعليها،

العراقيين"تحرير"يريدأنه"نافع"ابراهيممعمقابلتهفيالأكبر""الكذابويزعم

بأنهإياهواصفأالإسلامعنويتكلم،(!!)"الإسلام"يحبوأنه،الآخرينوالعرب

بهألصقهمماالإسلام"تنقية"علىحريصوأنه،"السلامدينوأنه،مسالملادين

!!حقيقتهعلىمسالمأالإسلامليعيدسوء،منالمسلمونالإرهابيون

أخلاقية،غيربأعماللقيامها"إنجلاند"محاكمةنكتةإلىتضاف"نكتة"وهذه

يضحك!ماالبليةوشر
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بم

ا)ء(االرجالهم

المباركةفلسطينأرضاليهوداغتصابذكرىهوأيارمنعثمرالخامسيوم

الذكرىأيامقبلبناومرت،م1948-5-15فيدولتهمإقامةأعلنواحيث،المقدسة

الدولة.تلكلإقامةوالخمسونالسادسة

العربوأن،الماضيةالعقودخلالكثيرةمكاسبحققوااليهودأنصحيح

وستبقى،متفاعلةحيةبقيتقضيتنالكن،بالمقابلكثيرةبانتكاساتأصيبواوالمسلمين

والنصر.بالفرجاللهيأتيحتىكذلك

إننا،أعواممنمضىمافيوضعهامنأفضلالأيامهذهفيقضيتناوضعإن

..91عاموحتى،82و67و،48عامعليهكنامماخيرالآن

والانحلالالفسادوأن،توالتوالاحباطاتكئرت،الانتكاساتأنصحيح

فيتراجعتالأمةوأنوعرضها،والمسلمينالعرببلدانطولفيانتشروالانحراف

آخرجانبهناكولكنمكابر،إلاينفيهلاموجود،هذا،والمجالاتالميادينمنكثير

تضسىنجومأتعتبر،مشرقةإيجابيةصورالمشهد،منأخرىصوروهناك،المسألةمن

وتملأ،الإيمانيةالبصائرلأصحاببشرياتهاوترسل،الطويلالمظلمالأمةليلوسط

الواعد:بالمستقبلبالأملقلوبهم

جديدمنيرمقناالمجدثزىإشراقهالروحكفأطلق

فيعليهكناوما،الآنعليهنحنمابينسريعةمقارنةإجراءنحاولوعندما

الإيجابيةالنقاطنرىفإننا-المباركةفلسطين-الأولىالمسلمينلقضيةبالنسبة،الماضي

هـ.1425أولربيع28-م18/5/4020:السبيل(*)
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أهمومن،العربيةوالتراجعاتالانتكاساتمنالكبير""الكمبحانب،المبشرةالواعدة

:المبشرةالإيجابياتهذه

كبيرةقطاعاتووجود،والإسلاميةالعربيةالبلدانفي"الجهادية"الثقافة*انتشار

الجهادية،بالروحومتمتعينللجهاد،"متشربين"ونساءأرجالأ،الإسلاميالشبابمن

ازدياد..فيوهؤلاءالمبرور،للجهادومتشوقين

جهاديةبعملياتوقيامها،الجهاديةالإسلاميةوالتنظيماتالحركات*ظهور

العدوضدالعراقأرضوعلى،اليهوديالعدوضدفلسطينأرضعلى،رائدةرائعة

مارغموتصميمأ-!ارادةوعزيمةقوةالمجاهدةالحركاتهذهوازدياد،الأمريكي

حولها،المجاهدالشعبوالتفافوأفرادها-لقادتهااستشهادمن،باهظثمنمنتقدمه

وجهادها.ومواقفهالآرائهاوتبنيهلها،وتأييده

اقتصادهموفي،ومؤسساتهمأفرادهمفي،المتواليةبالخسائراليهود!إصابة

المجاهدوندمرفكم؟وعزائمهمنفسياتهموفي،ومصانعهممرافقهموفي،ومالهم

منبهمأوقعواوكم-مدنيأوعسكريبلباسجنود-منلهمقتلواوكملليهود،

المستوطنيننفسياتعلىخطيرةنتائجمنالاستشهاديةللعملياتكانوكم،إصابات

لسائحين!وا

اليهود،ضدجهادهفيغاليأثمنأفلسطينأرضعلىالمجاهدالشعبدفعلقد

المالفيوخسائر،المعتقلينالأسرىوآلاف،المصابينوآلافالشهداء،مئات

ولكنها،نزهةولالعبةليستإنها،والمواجهةالمعركةطبيعةهيهذهلكن،والأعمال

ؤلا!:القائلالعظيمالثهوصدقاستشهاد"،أونصر"جهاد:!انه،الطويلةالمعركة

لاقاآلنرمنؤترخونتأتمولتلأتموتكهافليتفضئأتعونتبهولؤأإنآتقؤرآلعدفيتفنوأ

.4011:النساء1(تر!برئ

الماضية،الأيامفيحصلماللمجاهدين"الجهادية"المكاسبعلىمثالوأوضح

قصفلقدرفح،ولمنطقةغزة،فيالزيتونلمنطقةاليهوديوالتوغلالاجتياحعند
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ومئاتالشهداء،عشراتشعبناوقذمأصابوا،منوأصابواوهدموا،البيوتاليهود

غاليآ.ثمنأدفعوااليهودلكن..الجرحى

بكتائبفاذا،المحصنةوآلياتهمدباباتهمداخلأمانفيجنودهمأنيظنونكانوا

التيميركافا""دبابة،الدباباتتلكتدمرألغامصنعفيتنجحالقدسوسراياالقسام

إلىداخلهاجنودستةوتحول،الزيتونفيحماسألغامتفتتها،العالماليهودبهايباهي

ويعرضونها،الممزقةالأشلاءتلكالمجاهدالشعبويتقاسبم،وهناكهناتتناثرأشلاء،

داخلالقسامكتائبويناديوتصميمأ،ومضاءقوةعزائمهملتزداد؟الناسعلى

فتعالوا،رجالأكنتمإن،بانتظاركمهنانحنلهم:ويقولوناليهود،جنودالمنطقة

وبطانته،شارونوجهوشمود،وجوههموتساءاليهود،ويجبن،ممزقةأشلاءلنجعلكم

.قتلاهأشلاءإعطائهمقابلجنودهبسحبواعدأ،حماسلدىمصرويوسط

،أخرىيهوديةدبابةبتدميررفحمنطقةفيالقدسسراياتردالتالياليوموفي

أليست،المصريةالحدودداخلأشلاؤهموتتطايرداخلها،جنودخمسةجثثوتمزق

قولهؤلاءفييصدق!؟الإيمانيةالبصائرأصحابيارائعةجهاديةمكاسبهذه

القائل:

رجاللغيرهئميقالأنوعيبالرجالهم

الآخر:وقول

بمثلهمفجئني"إخواني"أؤلئك
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!

!1(8)ديدجأمريكيقرآنمننصوص

توظفالتيوهيلليهود،"الضارب"الذراعهيأمريكابأنقناعةيومكلنزداد

وفيمنطقتنا،فيمخططاتهموتحقيقاليهود،لخدمةوطاقاتإمكانياتمنعندهاماكل

كله.العالم

تعالى:قولهفيوذلكلنا،عداوةالناسأشدهماليهودأناخبىنااللهأنوبما

،182:المائدةأ(000آشزكوأؤآلديمتؤه!قآةامنوألطذلهينعذؤةآلتاليىألهث!ذندج!تـه،

لنا،عداوةالناسأشدهيأمريكافإنلليهود،التبعيةمنالصورةبهذهأمريكاأنوبما

تمامأ.اليهودمثل

ضدنا،وتصرفاتهاأفعالهاكلفيأمريكاتنطلقالاستراتيجيةالقاعدةهذهمن

وديننا،وإيمانناإسلامناوهو،وأغلاهعندناشعئأهملحربأسلحتهاتوجهوهي

مكانهاوتضع،الربانيإسلامناحقائقعلىتقضيأنتريدوجودنا،عنوانهوالذي

صالح.مسلمأيبهيعترفلا،مزيف"أمريكاني"إسلامومزاعمكاذيب

نعتصمبهوعزتنا،قوتناومصدرحياتنا،ومنهجإسلامنا،أساسهووالقرآن

قوتنا،سرمنهفنعرفلنا،الأعداءمواجهةعندنلجأله!اليهونسعد،فنهتدي،ونتمسك

الله.ب!ذنوالتمكينالنصرفننالالأعداءنجاهدوبه

يريدون،القرآنضدولؤمهمومكرهمكيدهميوجهونوالأمريكاناليهودوإن

تكفلوقدمكائدهم،يبطلاللهولكن،والإنجيلالتوراةحرفواكما،وآياتهسورهتحريف

!9:لحجرا89(!لضكفظونآلوكروإتاترتنآإتامخن،:كتابهبحفظسبحانه

هـ.1425ثانيربغ5-م25/5/0420البيل:(*)
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أمريكيا"قرآنأألفواأنهم،القرآنضدالفاشلةالأمريكانمحاولاتآخروهمن

مختلفتشمل،هاديةقرآنيةحقائقمنالعظيماللهكتابفيماساءهملأنهجديدأ"؟

اليهودمواجهةفيالصالحينللمسلمينالقرآنقيادةوساءهم،الحياةجوانب

ليسفهوثمومن،وتزمتوتحريض،وتطرفإرهابكتابواعتبروه،والأمريكان

باطل.قرآنهو!انماالثه،كلام

،والصوابالصحيحهوجديدآ،قرآنأللمسلمينيقدمواأنعندهمالحل

!!بهوالإهتداء"الأمريكي"القرآنبهذاالإيمانإلىويدعوهم

الساذجةالغبيةأمريكاكلا،!؟والأخواتالإخوةايها"!أمزحأنيتظنونهل

.!الدليلوإليكمهذا،فعلت

فيهوسجلالجديد،الأمريكيالقرآنعلىاطلع،فاضللكاتبمقاذيدفيبين

.!!آياتهبعضوذكر،سورهبعضأسماء

الأعداءمنمجموعةالأمريكيةالإدارةكلفت،(2004)العامهذامطلعفي

بالمهمةالمجموعةفقامت!للمسلمينموجهجديدترآنوتأليفبكتابة،الحاقدين

على،"الحقالفرقانآاسمعليهوأطلقت،الأمريكيالقرآنذلكوألفتالئميطانية،

.!باطلنرقانهووالصليبييناليهودوأزعجعلينا،اللهأنزلهالذيالقرآنأناعتبار

"تكساس"ولايةفيالنشردورإحدىفي،فاخرةطباعةالحقالفرقانطبعوقد

أمريكا.في

تبدأسورةكلفقط،سورةوسبعينسبعمنالجديدالأمريكيالقرآنيتكون

الأوحد"!.الواحدالإلهالروحالكلمةالأب"باسم:الجملةبهذه

سورة،المسيحسورة،السلامسورة،الفاتحةسورة:القرآنهذاسورأسماءومن

الحوارين،سورة،الضالينسورة،المحرضينسورة،المائدةسورةالزنا،سورة،الصلب

.!!الجزيةسورة
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فيهاوالعاشرةالتاسعةالآيتينونص،"الصلب"سورةهيمنهالتاسعةالسورة

فهمأحدأ،بناأشركواومابهتأ،بالشركالمؤمنينالصالحينعبادنا"ورميتمهو:

صلبواوإنما،..الضالونوأنتم،عليهمالمغضوبوأنتم،المهتدونوهم،عنهمالمرضي

يقينا".وقتلوهسويآبشرآجسدأمريمابنالمسيحعيسى

فيالجهادالسورةوتهاجم"الروح"،سورةالجديدالأمريكيالقرآنسورومن

وبزت":هكذافيهاالثانيةالآيةونص،الجنةدخولهموتنفيالشهداء،وتذم،اللهسبيل

!.وفجور.زنامنبهوعدتمبماطمعآسبيلها،فياستشهدتمالتي،جنتكمجنتهم

آياتهاإحدىونص"النساء"،سورةاسمهامنهوالعشرونالرابعةوالسورة

،وتشترىتباع،سلعةالمرأةمناتخذتملقد،الضالينعبادنامنالظلمأهلاي":وه

."المقسطينسنةمنذلككانوما،الجانبهضيمة،الجناحمهيضة،النوىنبذوتنبذ

فيللأولينسنتناوبلغنا5هو:آياتهاإحدىونص"الزواج"،سورةسورهومن

وأنذرناكم،أخرياتبزوجاتهمالمشركونولاالمسافحون،اتبعهافما،الحقالإنجيل

تزوجومنزنا،فقدلزناهالاامرأتهطلقمنوعوا:فاسمعوا،مذكرينالحقبالفرقان

!"طريقمنالجنةإلىللزانيومازنا،فقدأخرىبزوجتهأشركومنزنا،فقدمطلقة

"مسيلمةقرآنذهبكماجفاء،الجديدالأمريكيالقرآنهذاوسيذهب

.!!قبله"الكذاب
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!

اليهود)"(ضدالتوراة

،وأحباؤهاللهأبناءوأنهم،أبديةمحبةيحبهمالثهأنيزعمونعندمااليهوديكذب

يغفهمبولن،يعاقبهمولن،عنهميتخلىفلنوالآثامالذنوبمنفعلواومهما

.!بهوأشركواالأنبياء،وقتلوابالحقكذبوالوحتى،يلعنهمولن،عليهم

عنالقرآنفيالثهأخبرناحيث،القرآنآياتنقضتها،ومزاعمأكاذيبوهذه

لاولذلك،وعقابهولعنتهاللهغضببهااستحقواالتي،العديدةاليهودجرائم

وهم،"عليهم"المغضوب:نسميهم!انما،يزعمونكما"وأحباؤهالثه"أبناء:نسميهم

."الملعون"الشعبهم!انما،يزعمونكماالمختار"الله"شعبليسوا

فيهاأنهامعوحدها،القرآنآياتمننأخذهالالليهودالدامغةالحقيقةوهذه

الكفارالأحباريدتصلهلمالذي،التوراةفيبعفالكلاممننأخذها!انما،الكفاية

.القرآنآياتفيلماوشاهدأمصدقأالكلامذلكويكون،والتبديلوالتغيير،بالتحريف

الثههددالتي،العقوباتمنالقائمةهذهوالأخواتالإخوانأيهامعألنقرأ

فيزالواماوهم،السلامعليهموسىنبيهمبهاوأخبرهم،عليهمبإيقاعهااليهود

أحد،"اللاويين"سفرفيووردت،المقدسةالأرضدخولهمقبلسيناء"،"صحراء

علىوهوالسلامعليهموسىعلىقكألتأنهااليهوديؤمنالتي،الخمسةالتوراةأسفار

الطور.جبل

هذهبجميعتعملواولمإلي،تسمعوالموإن11:السلامعليهلموسىالثهقال

بجميعتعملوافلم،أحكاميمننفوسكموسئمتفرائضي،ونبذتمالوصايا،

بكم:أصنعمافهذا،عهديونقضتم،وصاياي

هـ.1425،الثانيربيع12-م1/6/4020:السبيل(!)
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وتزرعون،النفسوترهق،العينينتفني،وضحىوضنىرعبأعليكمأسلط

أعدائكم،وجوهمنفتنهزمون،عليكموأنقلب،أعداؤكمفيثلهباطلآ،زرعكم

لكم!مطاردمنوليسوتفرونمبغضوكم،عليكمويتسلط

فأحطم،أضعافسبعةخطاياكمعلىتأديبأزدتكمهذا،بعدليتسمعوالموإن

ولاعبثأ،قوتكموتنفذ،كالنحاسوأرضكمكالحديد،سماءكموأجعل،عزكمشامخ

.ثمرهيخرجلاالأرضوشجرغلتها،أرضكمتخرج

خطاياكم،علىالضرباتمنأضعافسبعةزدتكملي،تسمعواأنأبيتموإن

إلىفتجتمعونالعهد،انتقامينتقمسيفأعليكموجلبت،البريةوحشعليكموأطلقت

العدو.يدإلىفتسلمون،عليكمالوباءوأنزل،مدنكم

سبعةوأدبتكم،عليكموسخطتعاديتكم،ذلكبعدإليتسمعوالموإن

مشارفكم،وأذن،بناتكملحموتكلون،بنيكملحمفتأكلون،خطاياكمعلىأضعاف

منكم،نفسيوتسأمأوثانكم،جثثعلىجمثكموألقيبخوركم،مذابحوأحطم

قفرأ،الأرضوأترك،منكمالرضىرائحةأشتمولاقفرآ،وتراكممدنكموأجعل

يسكنونها.الذينأعداؤكملهافينذهل

ومدنكمقفرآ،أرضكمفتصيرسيفآ،وراءكموأستل،الأممبينفيماوأبددكم

أعدائكم.أرضفيوأنتمدمارها،أيامطوالسبوتهاالأرضتستوفيحينئذخرابأ،

صوتيهزمهمحتى،أعدائهمأراضيفي،قلوبهمفيالجبنألقيمنكموالباقون

الرجلويعثرمطارد،منوليسويسقطون،السيفمنهربهمفيهربون،متطايرةورقة

أعدائكم،وجهفيمقاومةلكمتكونولا،السيفأماممنيهربكمنبأخيه

يتعفنون،أيضأآبائكموبآثام،،أعدائكمأراضيفيب!ثمهميتعفنونمنكموالباقون

معي؟سيرهمفيليمعاداتهموفيلي،خيانتهمفيآبائهممث!بوبإثمهميعترفواحتى

قلوبهموتتذلل،أعدائهمأرضوأدخلهم،معهمسيريفيأعاديهمأيضأأنالذلك

ه...القلف
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141-41:62:لإصحاحا.اللاوينسفر9

يكونونعندما،عليهمسيوقعهاأنهاليهوداللهأخبرالتيبالعقوباتقائمةهذه

العهدأسفارفي،متفرقةعديدةقوائممنقائمةوهيالثه،علىمتمردينأشرارآ

أنفسهمتقديموعلى،الآخرينوعنأبنائهمعنإخفائهاعلىاليهودويحر!،القديم

للأبد!.المقدسةالأرضأعطاهمالذينالمختار،وشعبهاللهأحبابانهمعلى

والبحث،"القديم"العهدأسفارفيالمستمرةالقراءةإلىوأخواتيإخوانيوأدعو

.!بهمالعقابوإيقاعهلليهود،الثهتهديدتسجلالتي،النصوصهذهأمثالعن

الجرمونالكافرونهم،فلسطينأرضعلىالمعاصريناليهودأننشهدونحن

توراتهم،فيالمذكورةالعقوباتقائمةتنتظرهموأنهم،عليهمالمغضوبالملعونون

مظلممستقبلفلسطينأرضعلىاليهودفأمامويعلمونها،حاخاماتهميقرؤهاوالتي

الجرائموإن،بباللهميخطرلممما،والعقابالعذابأنواعمنفيهسيرونأسود،

فيتسارعوغيىها،وغزةالضفةفيأهلناضدالمجرموناليهوديرتكبهاالتيوالفظائع

.!!تريبلناظرهغدأوإنأحدآ،ربكيظلمولابهم،اللهمنوالدمارالعقابإنزال
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الأمريكيلأ*(العالميةالحربمعالم

وكأن،العالمهذافيشيءكلعلى"الأوصياء"وكأنهمالأمريكانيتصرف

فيالأمريكانالأوصياءهؤلاءإلىبحاجةوهمشيئأ،يحسنونلا،قاصرونالاخرين

.!حياتهمفيشيءكل

ويحتكرون،الآخرينعلىالأمريكانفيها"يتأله"،أمريكيةاستعلائيةنظرةوهذه

فهوخالفوهماوكل،صوابفهوطرفهممنجاءماكل،والصوابوالعلمالفهم

الباطل!فهوعليهاعزضواماوكل،الحقفهوعليهوافقواماوكلخطأ،

وفي،وخطبهمأمريكاقادةتصريحاتفي"المتأله"الاستعلائيالمنطقهذاتجلى

وأفعالهم.تحركاتهموفي،وتصرفاتهممقابلاتهم

"دنفر"فيالماضيالأربعاءمساءبوشخطابفيواضحأالمتألهالمنطقهذاوكان

والمبشر،والإصلاحالحرية"راعي"أنهعلىنفسهقدمحيثكلورادو،بولاية

علىوالثناءالمديحفيه"كال"الذيالوقتوفي،الإنسانوحقوقبالديمقراطية

علىاعتدواالذين،"المسلمين"الإرهابيينعلىوشتائمهغضبهصب،الأمريكان

والئبوربالويلالإرهابيينهؤلاءووعدوأزبد،وأرغىوتوعد،وهدد،الأمريكان

.إالأمورإوعظائم

الشرقإقليمعلىالمباشر""الوصيأنهعلىالأمريكيونظامهنفسهوقدم

،وشعوبوأنظمةوزعماء،وقادة،وحكوماتدولمنفيهمابكلالكبير،الأوسط

منطقةفيمنكلوعلى،ومؤسساتوأحزابوئقافات،وقيموأفكار،ومبادئ

وتصحيح،وبرمجتهومراجعته،عندهماترتيبيعيدأن،الكبرىالأوسطالشرق

هـ.1425ثانيربيع19-م8/6/0420:السبيل(*)
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"المواصفاتوضمن،الأمريكيةالنظرة"وفق"ليكون،مسيرتهوتصويب،أخطائه

فهو،والتصويبالمراجعةبهذهيقمولمذلك،يفعللممنوكل،الأمريكيةوالمقايي!"

ترحم!لاالتيالأمريكيةللعقوباتنفسهسيعرض،مخربوعدواني،مجرمإرهابي

الأربعاءخطابهولغايةم2001سبتمبرمنعشرالحاديمنذبوشأعلنهالقد

علىالعالميةالحربباسم،والمسلمينالإسلامعلىعالميةصليبيةحربأالماضي

!ان،أجيالوعدةسنواتعدةوستستمر،الكبرىالأوسطالشرقمنطقةفيالإرهاب

المنطقة،فيالأفكارضدحربهاستوجهأمريكاوإن،"فكري"أيديولوجيفيهاالصراع

،القرآنهيتكنلمإنالأفكارتلكهيوما!!الإرهابيينلإنتاج"مصانع"هيالتي

والاستشهاد!!والجهاد،والباطلوالحقوالكفر،الإيمانحول،ومقرراتهبحقائقه

مراحل،ستتبعهاأولىمرحلةهيالعراقفيالمعركةأنالمذكورخطابهفيوبين

دائمة،اقامةفيهاللإقامةالمنطقةإلىقادمةأمريكاوأن،خطواتستتلوهاأولىوخطوة

ليكون،مباشرةمراقبةالمنطقةدولفيشيءكلستراقبوأنهاوأجيالأ،أجيالآتستمر

تفريخ"مصانع"ولإغلاق،الأمريكيةوالمقاييسالمواصفاتوفقفيهاشيءكل

،والمؤسساتوالحركاتوالمدارس،والتياراتوالمناهجالأفكارفيالمتمثلة،الإرهابيين

!!والجلاتوالإعلاموالمؤلفات،والمحاضراتوالثقافاتوالعقول

الأوسطالشرق"منطقةبوشسماهاالتي،المنطقةفيشيءكلأمريكاستراقب

فيها،والإرادةالعزيمةمعانيولقتلفيها،والمواجهةالجهادروحلوأد،"الكبرى

لليهودبالعبوديةيتلذذونالذين،المستضعفين"العبيد"لتخريجفيها؟ماكل"ولتطبيع"

أمريكا!!تقدموالجيبوالكيف،والفرجالبطنفيإلايفكرونولا،والأمريكان

ونشروالتغيير،الإصلاحعلى:الحرصباسم،المنطقةفيشيءكلعلىوصايتها

السياسيةالمنطقةأنظمةمؤسساتكلوتدعو،الإنسانوحقوقوالديمقراطيةالحرية

وويلوتطبيقها،الأمريكيةالخطةاعتمادإلى،والتعليميةوالاجتماعية،والإقتصادية

بالمرصاد!لهمالأمريكيةالرقابةفإن،يتكاسلونأويرفضونللذين
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بتبنيسارعتومؤسساتها،الكبرىالأوسطالشرقمنطقةدولأنوالعجيب

الأخيرالعربيالقمةمؤتمرقراراتفيواضحآذلكوبرزواعتمادها،الأمريكيةالخطة

وتنفيذ،الخطةلتلكالأوسطالشرقوأنظمةمؤسساتاعتمادفيبرزكما،تونسفي

مدارسهامناهجتكيفوالتعليمالتربيةفمؤسساتيخصها،الذيالجانبمؤسسةكل

فعلتوهكذا،الخطةمعوموادهامساقاتهاتكيفوالجامعات،الأمريكيةالخطةمع

والإعلامية.والاجتماعيةالاقتصاديةالمؤسسات

إسلامأالمنطقةفيللمسلمينستقدمفإنها،النجاحلخطتهاأمريكاتضمنوكي

اثنيمنمكونأأمريكيأ""قرآنألهموتقدم،الأمريكيةالمقاييسوفقخاصأ،أمريكانيآ

باقيوتتلوه،أسابيعقبلمنهالأولالجزءصدروقد"الحق"الفرقاناسمهجزءآ،عشر

الغراء!السبيلفيقريبمقالفيلهوأشرناتباعأ،الأجزاء

،والإسلامالقزآنضدواليهودأمريكاتشنهاالتي،الثالثةالعالميةالحربإنها

فهمهانحسنأنوعليناومظاهرها،معالمهاهيوهذه،الصادقينالمسلمينوضد

ومواجهتها!

هوالقويفالتهقبلها،كانوامنفشلكما،الحربهذهفيستفلأمريكا!ان

.إإالمعركةيديرالذي
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بم

(8)الإصلاحالزاعمونالمفسدون

وتقديم،الأمريكية"نرجينيا"بولايةآيلند""سيفيالثمانيةقمةأتابعكنتعندما

حديثتذكرتالكبير،الأوسطالشرقدولفيالإصلاححول،للقمةخطتهاأمريكا

والباطلباطلآ،الحقويجعلونويحرفونها،بالمصطلحات"يتلاعبون"الذينعنالقرآن

!إحقآ

أمنهعلىالحريصةانهاعلىوالإسلاميالعربيلعالمنانفسهاتقدمامريكا

يحنةوتبشرنا،لأفرادهوالرخاءالرفاهيةوتحقيق،شعوبهمستقبلتأمينوعلى،وسلامه

خطرولاآذاننا،سمعتهولاعيوننا،رأتهلاماالخيراتمنفيهاتعطينا،حالمةدنيوية

قلوبنا.على

كلةكرا!ث!مو،والديمقراطيةالانسانحقوقوراعية،الحريةأمهيأمريكا

!!الشاملالعامالإصلاحعلىالقائمةوهي،والمسؤوليةالقراراتفيالمجتمعقطاعات

عليناقلوبهموتقطعت،الإسلاميالعالمفيأوضاعناتدهورالأمريكانآلملقد

والماليةالسياسيةالجالات:جميععلىالفسادانتشاروراعهم،وأسىحزنأ

إصلاحفيالأمريكاننجحوقد،والإنسانيةوالأخلاقيةوالاجتماعية،والاقتصادية

ويريدون،سعادةمنيريدونماكللأفرادهموحققوالهانسانهم،ومجتمعهمكيانهم

الامريكية،الوصفةوفقإصلاحناإلىويهدفون،8الامريكية"الطريقةعلىإسعادنا

ولاشكورأ،ولاجزاءمنايريدونولالمصلحتنا،ويتعبوناجلنا،منيضحونوهم

فيتدخلآأواحتلالأ،اواستعمارأولامواردأ،ولانفطأولا،مكافأةولاأجرة

نفوسهمعليهطبعتالذيالخير،فعلفيرغبةذلكيفعلونإنما،الخاصةشؤوننا
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!!شخصياتهمفيواستقر

التيأولأ،أفغانستانفيالمنشودالأمريكيالإصلاحهذاثمراتأولىظهرتوقد

السعيد،الحرالعراقفيتظهراليانعةالثمراتهيوها،الأمريكيبالاستحواذسعدت

!!الحانيالأمريكيبالحفظوالمحفوظ،المطمئنالآمن

إتحافناعلىأمريكاتحرصالتي،المتتابعةالأمريكيةالنكاتمن"كبيرة"نكتةإنها

بحمايتها.مستمتعينإليها،مشدودينلنبقىدائمأ؟بها

تذكرتإصلاحنا،فيالرغبةحول،الأمريكيةوالمزاعمالدعاوىهذهأمام:أقول

وتخريبهمإصلاحأ،إفسادهميعتبرونالذينالمخربينالمفسدينعنالقرآنحديث

تعميرأ.

الفرعوني،النموذج:نموذجانالقرآنفيذلكعلىالأمئلةأوضحومن

"النفاقي".والنموذج

عليهموسىدعوةمنالمفسدالظالمنرعونموقففي"الفرعوني"النموذجيتمثل

السلامعليهموسىلأن؟موسىبقتللهالإذنشعبهمننرعونطلبلقد،السلام

إقرئهوقيخموشئئآفتلذرد!فزعؤت!ؤقال:تعالىقال،مصلحونرعونمفسد،

بززرعذتاتكوشفؤقال!آئفمتتادآلازضيىفييطهز؟ن\ؤديئنختملدلآنآخاف

.(62،27:)غافر(!آط!مئاببتؤرلأيؤلمحنمتكبزينكأؤرتحم

علىوحرب،بالاصلاحمهتم،الدينعلىحريصأنهعلىنفسهيقدمفرعون

لاولذلك،والتخريبللإفسادناشر،للدينعدوف!نهموسىأما،والمفسدينالمخربين

المفسد..!المخربموسىالمصلحفرعونيقتلانبد

مطلعفيوردمامنها،عديدةآياتفيالمفسدفرعونحقيقةعنالثهأخبرناوقد

يتئمتضهفاع!مثآقلثاوجثلآلأزضيفيغلأيرعؤئان!:تعالىقالالقصم،سورة

.41:لقصصا9(!آفقصصدينمنجئبمتم!تها!ندوي!تتشءتمتم؟لنائذتحفهتمطايفة

102http://www.al-maktabeh.com



حيأ،بعثنرعونوكأن،الفرعونيالمنطقعنالأمريكيالمنطقيختلفولا

تهديدومابه،المتجبرةالطاغيةروحهوحلت،الأمريكيالرئيسشخصيةوتقمص

التطرفبحجةوأفغانستانوالعراقفلسطينأرضعلىالمجاهدينالأمريكيالرئيس

.والسلامالصلاةعليهالرسولموسىبقتلنرعونكتهديدإلاوالإرهابوالإفساد

أفةزفيفيئفسدوألالهئمييلقاذا!:تعالىقولهذكرهفقدالنفاقي"،"النموذجأما

،11:)البقرة(!تخنغينلأؤقيهنأنمقسدونفئمإتئنم(لأ!مضيؤلتتخنقالؤآلمتما

21).

العالم؟فيالأمريكانأفعالعلىالآيتينهاتينننزلكيف

ذلكونشرواوإفسادآ،فسادآالأرضفييسعون،مفسدونفاسدونالأمريكان

والعامة،الخاصةالحياةمجالاتجميعشملوإفسادهم،العالمبقاعكلفيالإفساد

..والسلوكوالخلقوالتصور،والفكروالعلم،والمالوالاقتصادللسياسةإفساد

يرفضون،الارضفيتفسدوالا!الأمريكانأيهاقائلأ:ناصحينصحهموعندما

يعتنونهإنماإفساد،بأنهيعزفونولا،وإفسادهمفسادهمويواصلون،نصحه

أكاذيبهمعلىالثهويرد،..مصلحوننحنوإنمامفسدينلسنا:ويقولونإصلاحأ،

.!!(!لاتختلطنؤقيهناتمقم!دونلمالأإتقئم!وتأكيد:وحزمبحسموادعاءاتهم
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(.)2/1المسلحةالعملياتحول

العالمبلدانفيالمسلحةالعملياتأخبارمنكثيرأالمختلفةالإعلاموسائلتنقل

ذلكوتتبع-،أجانبأناسآأو،مؤسساتأومواطنينتستهدفالتي،الإسلامي

.والتوقعات،والاستنتاجاتوالتأويلاتبالتحليلات

أسبابهاوبيانبها،قامواالذينوتحديد،العملياتتلكإلىالناسنظرةوتختلف

ونتائجها.تداعياتهاورصدودوافعها،

ينسبومعظمها،مجاهدينإسلاميينإلىالعملياتهذهالمعاصرالإعلاموينسب

وأالناشطةوخلاياه،الإسلاميةالدولمختلففيوفروعه،العالميالقاعدةتنظيمإلى

الصحفعلىوتوزعالمصدر،المجهولةالبياناتبعضوتصدر،المحليةوقياداته،الكامنة

وقدكذا،خلاياأوكذا،سراياأوكذا،تنظيمإلىالعملياتتلكتنسب،والفضائيات

بعفمواقععلى"الجهادية"العملياتلتلكالمصورةاللقطاتبعضتنشر

مراحلبالتفصيلوتصور،والصحفوالجلاتالفضائياتتتناقلها"الإنترنت"،

ذلك.غيرأو،الرأسقطعأوالذبحأوالتفجير

..والدمويةالوحشيةتلك،وادانة،الإرهابذلكشجبالعالمفيالمحللونويتابع

السبت،ليلةوذبحه،الرياضفيالأمريكيالمهندسخطفتفاصيلأخيىآالعالموتابع

السعودية!فيالقاعدةتنظيمقائد""المقرنقتلنبأعنأعقبهوما

والصليبيين،اليهودمن،الجرمينالأعداءتحليلاتالمقامهذافييهمناولا

فهذا،المتصهينينمن"والاهم"ومن،واتهاماتهمودعاياتهم،المتصهينينوالأمريكين

كلإلصاقعلىحريصونوالمتصهييينالأعداءهؤلاءلأن،مستغربوغيرمتوقع
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المجاهدين!،وجنودهودعاتهوبرجاله،وحقائقهوقيمهبالإسلامنقيصةأوشبهةأوتهمة

الإسلاميين،والمتحدثينوالمحللينالناظريننظراتاختلافهويهمناالذيإن

وندواتهم،وتصريحاتهمومحاضراتهممقالاتهمفي،المسلحةالعملياتهذهعن

وحواراتهم.وجلساتهم،ومقابلاتهم

المسلحة،العملياتهذهلهمنسبتمننظروجهةيتبنىمنالإسلاميينمن

ومنوالأمريكييناليهودضدموجهأمبرورأ،صادقأ"جهادآ"ويعتبرهاعنها،ويدافع

الاستعمارمنالتخلصطريقعلى،الأمامإلىجهاديةخطوةويجعلها،والاهم

!والاهومنالأمريكي

المتصهينالإعلامشبهاتويرددنقيفذلك،علىيقفمنالإسلاميينومن

!ارهابأ،وتطرفأعنفآالعملياتتلكويعتبر،والمجاهدينالجهادضدوينحاز،واتهاماته

الذميينقتلبحرمة"ويفتي"عليها،القائمينوإدانةواستنكارهاشجبهاويعلن

!للإسلامبهاقاموامنوبمخالفة،والأمريكاناليهودمن،والمعاهدينوالمستامنين

نجيزولا،الثانيالفريقمعلسناأولىبابومن،الأولالفريقمعلسناونحن

والذيننظر،وبعدوبصيرةووعي،وفقهعلمبعدإلاوالحرمةبالحليفتيأنلمسلم

الذين-والمستأمنينوالمعاهدينبالذميينالمتعلقةالإسلاميةالشرعيةالأحكاميطبقون

اليهودعلىالراشد-الإسلاميوالنظام،الربانيالمسلمالخليفةمعبهايرتبطون

وبشروط،الشرعيبالعلم"جهلاء"هم،المغتصبينالمستعمرينالمحتلين،والأمريكان

نظر.وبعدوبصيرةوفهمآوعيأيملكونولاالفتيا،

تفجيراتقبل،وهناكهناتقعالتي،المسلحةالإسلاميةللعملياتمرتاحآلست

لتنظيمنسبت(م0120سبتمبر11)أحداثأنصحيحوبعدها،وواشنطننيويورك

الذينهم"التنظيم"شبابأنوصحيحبافتخار،التنظيمذلكوتبناها،القاعدة

خفيبطريقبها،لهم"أوحوا"الذينهممنلكنونفذوها،بهاوقاموالها،خططوا
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أحدثوفق،الصادقالجهاديحماسهم"استغلوا"الذينهمومنمباشر؟غير!ي

والتوجيه،المسيوالإيهام،النفسيةوالبرمجة،النفسيالتحليلخطواتوأدق

!؟النفسيوالتنويم

أخضر،جهاديإسلاميبغطاءوغطاها،الصائدةالشبكةلهمرسمالذيومن

خطواتهوغذ،الصادقالمجاهدالقاعدةابنلهسارعإسلاميأ،"طعمآ"عليهاووضع

!إوالأرضالسماواتعرضهاجنةالمفخخةبطائرتهليدخل،إليه

والأمريكيةاليهوديةالمخابراتأجهزة"اختراق"عدملنايضمنالذيمن

وتوجيهآالظاهر،فيإسلاميآتوجيهأأفرادهوتوجيه،""الصادقالقاعدةتنظيموالعالمية

الذكيةالاستخباريةالأجهزةتلكحققتولذلك!؟الحقيقةفيمخابراتيأنفسيأذكيآ

علىالرابعةالعالميةالحربوبدأتالجهاديتين،وواشنطننيويوركغزوتيثمرات

بحجة؟الإسلاميةوالمظاهرالإسلاميةوالدعوة،الإسلاميوالعملوالجهاد،،الإسلام

!!البريئةالدماءوسفكوالعنفالإرهابمحاربة

الكواليسخلفذكيأمريكيأويهودي"اختباء"عدملنايضمنالذيومن

الوعيفاقدلكنه،والعملالنيةصادق،المندفعالمتحمسالشبابيوجه،الخفية

الجنة،بهليدخل؟"الإسلامي"الطعملهويقدمذكيأ،نفسيأتوجيهأيوجهه،والبصيرة

أندونيشا،أوالمغربأوإسبانيا،اوالمانيافيجهاديةبعملياتالشبابذلكفيقوم

!!السعوديةفيو(خيرأ
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بم

(+)2/2المسلحةالعملياتحول

وذكاء،بفطنةيحاربونناالأذكياء-أذكىمنوالشيطان-أذكياءشاطينأعداؤنا

بعلماءوششينون،التحليليالنفسعلمأساليبوششخدمون،وبرمجةتخطيطوحسن

علىأفعالهمردودويرصدون،كثيريننفسياتتحليليحسنونإنهموالإجتماع،النفس

المتأني،المتدبرالناظرومنهم،المتحمسالمتهورالمندفعمنهمأنويعرفون،الأحداث

الإنسانيةالنماذجهذهأنونشهد،المتسرعالعاطفيومنهم،الهادئالعقلانيومنهم

سبحانهالثه!ان،الإسلاميينالدعاةعندوموجودة،المسلميننحنعندناموجودة

استقبالوفيوالأفكار،والأحاسيسالمشاعرفيمتفاوتينالناسخلقخبير،حكيم

وفي،تجاههالفعلردوفي،واستيعابهمعهالتعاملوفي،وتفسيرهفهمهوفي،الحدث

!!نتائجهتوقع

الإسلاميينمنجدأيتعبونوالأمريكاناليهودمنالأذكياءالنفسعلماءإن

صائبة،وتحليلات،صادقةونراسات،ثاقبةبنظراتيتمتعونالذين،الموضوعيين

وإنما،بالأحداثيتفاجؤونولا،ينفعلونولايندفعونولايتسرعونلاالذين

ردأالأعداءعلىويردونهادئأ،متأنيآتفكيرآأحداثمنبهميمرمافييفكرون

يتجاوزونإنهم،وبصيرةوذكاء،وفطنةبوعيمعهمويتعاملونمدروسآ،حكيمأ

إليها؟المجاهدينالدعاةهؤلاءتوجيهوارادواوضعها،الأعداءأحكمالتي""الشبكات

فيها.ليصيدوهم

نرحأيفرحونوالأمريكييناليهودمن،الشياطينالأذكياءالنفسعلماءلههان

والعلماءالدعاةمن،المتهورينالمتحمسينالعاطفيينالمندفعينبوجودكبيرأ

والموضوعية،للتأنيفاقدونلكنهم،لربهمالمخلصين،نيتهمفيالصادقينوالجاهدين،

هـ.1425الأولىجمادى11-م29/6/0420:السبيل(")
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المجاهدينلهؤلاءيرسمونالنظر،وجوهوتقليبوالتفكير،الأعصابوهدوء

إسلاميأ،طعمآفيهاويضعونوإخفاءها،تمويههاويحسنون"الشبكات"،الصادقين

يتحركونأنهمالمجاهدونهؤلاءويظنإليها،المتحمسينالصادقينهؤلاءؤي!ئرون

انتبهوما،المسلحةبعملياتهمويقومون،ربهمويرضون،دينهموينصرون،بأنفسهم

ؤشتئر،يوحيكانالذي،الأمريكيأواليهوديالشيطانذلكإلىهؤلاءالمندفعون

ويحققئمرتها،ويقطف،المسلحةبالعمليةويفرح،خطوةخطوةالخطواتوينقل

واحد!!بحجرعصافيرعشرةويضربمنها،مصلحته

وكتابلمايلزكوبلاند"،الأمم"لعبةكتاببقراءةوالأخواتالإخوةأنصحإني

فيتبحثالتيالكتبمنوغيرهاكار"،غايلويليامالشطرنجرقعةعلى"أحجار

النفسية!الحربمنالجانبهذا

الثهرضوانالكراموأصحابه،وسلمعليهالثهصلىاللهرسولمنتعلمناولقد

ب!مكانكانلقدالأعداء!علىالفرصةوتفويت،المدروسالمخططالعملعليهم

،مقمرةغيرليلةفي،"للكعبة"غزوبعمليةيقومأنوسلمعليهالثهصلىالثهرسول

ولماذاذلك؟يفعللمفلماذا!الشركمنويطهرها،الأصناممنفيهاماكليحطموأن

يحركوصارمكة،وفتحالمجاهدينبآلافجاءحتىسنةعشرينمنأكئرانتظر

يتلووهوعنها،ويدافعلهاينتصرمنتجدولا،فتتهاوى،بعصاهالمرصوصةالأصنام

18أ؟:اللإسراء9(!زهوماآقطلكأنإنآلتطلؤزهقآلحقجكوقل!:تعالىقوله

بينالفتنةإشعالفيسبأ"بنالله"عبداليهوديالشيطاندورنعرفوإننا

رضى"عفانبن"عثمانالمؤمنينأميرعلىوالسذجالغوغاء"تثوير"وفي،المسلمين

"الطعم"لهموقدم،والعراقمصرمنمنهمالآلافاستقطابفيونجحعنه،الثه

بسذاجة،معهفسارواالمنكر،عنوالنهيبالمعروفالأمروهو،المغريالإسلامي

صنعأ!.يحسنونأنهميحسبونوهم،عفانبنعثمانعلىوخرجوا

رضي"الصامتبن"عبادةالبصيرالصحابيموقفالمقامهذافييعجبنيوكم
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أنت:لهوقالسبأ،بناللهعبدا!وديافيطانوأتاه،دمشقفيكانفقدعنه،الثه

وهاالمنكر،عنوالنهيبالمعروفالأمرعلىوسلمعليهالثهصلىالثهرسولبايعممن

أداء،عليهبالإنكارتقومأنفعليك،"سفيانأبيبن"معاويةالثمامواليمنكراتهي

!!اللهإلىوتقربأ،للأمةونصحأ،للواجب

إلاأراكوما!يهوديمنطقمنطقكله:قالثم،وبصيرةبوعيعبادةإليهنظر

!!إعنهاللهرضيمعاويةإلىوسلمهعليهالقبضفألقى!يهوديآ!

المصالح،جلبعلىمقدمالمفاسددرءأنالعظيمإسلامنامنتعلمناولقد

حتمية،مصالحوالإسلاميةالعربيةالدولفيالأمريكانضدالمسلحةوبالعمليات

حكيمومن،المصالحجلبعلىمقدمالمفاسدودرء،كثيرةمفاسدعليهايترتبلكن

اليهوديقتل!انيربو"،الشرعليهخيرأ"دعالحكماء:السابقينأحدقولالمأثورات

يتركالبصيروالمؤمنكثير،شرعليهيربولكنهخير،العربيةالبلادفيالأمريكيأو

كثيرإ!شرعليهترتبإذاالخير

والأمريكاناليهودضدموجهةمسلحةبعملياتالقيامنرىلاإننا:والخلاصة

فيمنهاالمستفيدونهموالأمريكاناليهودهؤلاءلأن؟والإسلاميةالعربيةالبلادفي

ونربأشعوريآ،لاذكيآنفسيآتوجيهآمنهاالكثيريوجهونالذينوهم،النهاية

.!جهادهمثمراتالأمريكانيقطفأنالصادقينبالجاهدين

فلسطين:المحتلةالبلادفيوالأمريكاناليهودضدالمبرورالجهادإلىوندعو

مجاهدأكانفمن!البلدينهذينفيالمسلحةالجهاديةالعملياتمنوالإكثار،والعراق

الثه.علىوأجرهفيهما،فليجاهدهم
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بم

الجديد)*(الأمريكيالقرآنحول

"الفرقانالجديدالأمريكيبالقرآنعلمعلىالمتابعنالمسلمينمنكثيرصار

نألهيرادوالذيأمريكا،فيالقرارأصحابواعتمده،أمريكيةلجنةألفتهالذي"الحق

الحكيم!اللهأنزلهالذي،الكريمالقرآنمحليحل

،م0420العامهذامطلعفيالأمريكيالقرآنهذامنالأولالجزءصدروقد

منمكون،أسموهكما"الحق"الفرقانأن:أيتباعأ،جزءآعشرأحدإصداروينوون

بهيحاربونوهم،يخططونكما،سنواتأربعخلالتأليفهوسيكتملجزءأ،عشراثني

وأفكاره،وتشريعاتهومبادئهوأحكامه،وآياتهسورهويهاجمون،الكريمالقرآن

وحقائقه.

فيللنشردارينعن،العامهذامطلعفي"الحق"الفرقانمنالأولالجزءصدر

علىيباعكما،هناكالمختلفةالمكتباتفيويباعوأوميجا،برس،واينهما:أمريكا

أمازون".لاموقعفيالإنترنت

سبعسورهوعددسم،2.لو15مقاس،صفحة(266)نممكونوالكتاب

المارقين،،الثالوث،المسيح،المحبة،الفاتحةالسور:تلكأسماءومن،سورةوسبعون

التحريف،،التنزيل،الكانرينلأساطير،ا،الإنجيل،الرعاة،الماكرينالزنا،،الصلب

.!!...الشهيد،العبس،لأضحىا،الجنة

أعضاءمناثنانمقدمتهوكتب،والإنجليزيةالعربيةباللغتينمطبوعوالكتاب

نفسهسمىالذيوهذا"والمهدي"الصفيباسميلهمارمزا،بتأليفهالمكلفةاللجنة

وصرحشوروش"،"أنيسالدكتور"واسمه،فلسطينيعربيأصلمنهوالمهدي

هـ.1425الأولمطجمادى18-م6/7/4002:الشيل(*)
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منشوروشأنيسهاجروقدالانزنت،على"أمازون"موقعفيالحقيقيباسمه

جامعةمنالدكتوراهعلىوحصلالمسي!ي،جامعةفيودرسأمريكا،إلىفلسطين

أفريقيا.وجنوبكينيا،:مثلدول،عدةفيالتنصيربحملاتوقامأورليانز،نيو

بريطانيا،فيمرتين"ديدات"أحمدالشيخالموهوبالإسلاميالداعيةناظرةوقد

كلامأيهماوالإنجيلالقرآنبعنوانوالثانيةإله؟عيسىهل:بعنوانالأولىالمناظرة

والإسلامالقرآنعلىحقدأشوروشفازداد،المناظرتينفيديداتوهزمه؟الله

.القرآنحربفيجهودهمنوكثف،والمسلمين

محاضرةشوروشأنيسألقىسبتمبر،منعشرالحاديأحداثمنيومينوبعد

إرهابدينالإسلاملأن،المسلمينإبادةإلىفيهادعا"هيوستن"،جامعةفيحاقدة

علىالقضاءيجبوأنه،للإرهابوالأخيرالأولالمصدرهووالقرآندماء،وسفك

يأطردالأمريكيةالحكومةعلىواقترح!الإرهابهذاعلىللقضاءالقرآنهذا

بالقنابلإبادتهمثم،الأوسطالشرقمنطقةفيالمسلمينكلوتجميعأمريكا،منمسلم

،والقرآنالإسلاملإزالةسبتليلةكلاللهإلىيدعواأنالنصارىمنوطلب،النووية

الجامعةرئيساضطرمما،والشتموالحقدالعنصريةغايةفيالجامعةفيمحاضرتهوكانت

.!إالتالياليومفيعضهاالاعتذارإلى

ونشره،الحقللفرقانبالترويجأمريكافيالكثيرةاليهوديةالمنظماتوتقوم

العربي،العالمفيمنتقاةمختارةمراكزعلىوتوزيعه،هناكالمراكزمختلفعلىوتوزيعه

واسعمستوىعلىنشرهيريدونلالكنهم،العالمهذامنمختارةلشخصيات!اعطائه

الأقل!علىالمرحلةهذهفي،والإسلاميالعربيالعالمفي

أمريكا،فيتصدرالتي،"العروبة"صوتتحريررئيس"رباح"وليدذكروقد

بهاتصلحيث،"الحق"الفرقانذلكبنشرتتعلق،العامهذامطلعلهجرتحادثة

وليسيهودياسموإلياهو،(!!)"وهايلإ"القسيسبأنهنفسهعلىعرفأمريكي
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صفحاتعلىسورهنشرمنهوطلب،"الحق"الفرقانمننسخةوسلمهنصرانيا،

رشوةقدمهكبيرمبلغوهو،الدولاراتمنمليونينمقابل،"العروبة"صوتجريدته

علىإلياهوالقسيسيوافقأنبشرطالنشرعلىموافقتهرباحوليدفأعلنلهإ!

الطرفهويكون،يروجهالذي"الحق"والفرقانالقرآنحولمناظرةفيالاشتراك

الجاليةمعالعاملينالمشايخمنيختارهشيخأيالثانيالطرفويكونفيها،الأول

أمريكا!!فيوالإسلاميةالعربية

مسبقأ!!المناظرةنتيجةيعلملأنهحسيرأ؟غاضبأإلياهوفانسحب

للعربألفتهالذيالحقبالفرقانالإسرائيليةالأمريكيةاللجنةخاطبتوقد

عامة:الإسلاميالعالملههالى،خاصةالعربيةالأمةإلى5:مقدمتهفيوقالت،والمسلمين

البشريةالنفسأعماقفييوجدشعىكلعلىالقادرالثه،منورحمةلكمسلام

وإننا،الأبديةوالحياة،الروحيةوالحرية،الداخليوالسلام،الخالصللإيمانأشواق

منالأشواقلتلكالطريقسيجدونوالمستمعينالقراءبأنالأوحدالواحدبالإلهنثق

."الحق"الفرقانخلال
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بم

(.)الإرهابيالقرضاوي

علماءمقدمةفيوهومجاهد،داعيةوفقيه،علامةعالمالقرضاوييوسفالدكتور

المواقفويقفونمبرور،وإعلاميدعوييحهاديقومونالذين،الأيامهذهفيالمسلمين

وغيرهم.والأمريكاناليهودمنالأعداء،أمامالعظيمة

فيالإسلاميةوالجالسوالجمعياتالمراكزمنكثيرآيرأسالقرضاويوالدكتور

وتوجيهه.وإرشاده،ونصحهخبرتهلهاويقدمأوروبا،

،الفتوىحولإسلاميأمؤتمرأليرأسبريطانيا،إلىالماضيةالأيامفيدعيوقد

رسميةبطريقةبريطانياودخل،"المسلمينللعلماءالعالميالاتحادداتاشسعلىويعمل

.معروفمعلنواضحإسلاميبرنامجلهوأعد،قانونية

آخرين،شياطينمعهموحركوا،شيطانيةيهوديةحركةبريطانيافياليهودوتحرك

مراكزووظفوا،الإعلاميةالدعايةأبواقوجندوابهم،مرتبطين"متصهينين"

وأمنيين،حكوميينمسؤولينعلىوضغطوا،عديدةونواديوجمعياتومؤسسات

المحاكمةإلىبتقديمهوطالبوا،شرسةوحربأكبيرأهجومأالقرضاويالشيخعلىوشنوا

!إالأقلعلىبريطانيامنطردهأو،وإدانتهعليهوالحكم

زياراتفلهبريطانيا،القرضاويفيهايدخلالتيالأولىالمرةهيهذهوليست

أمريكاعلىالضغطفياليهودنجحوقدأوروبا،دولمختلفإلىودعويةعلمية

أراضيها.دخولمنالقرضاويلمنع"المحتلة"المتصهينة

التيالجرائمهيومابريطانيا؟فيالقرضاويالشيخبمحاكمةيطالبونلماذا

هـ.1425الأولىجمادى25-م13/7/4002:السبيل(*)
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دماءهم؟وسفكقتلهمالذينهمومندمرها؟التيالمؤسساتهيوماارتكبها؟

وإن!"الأول"الإرهابيأنهعلىالقرضاويالشيخوالمتصهينوناليهودصورلقد

كتلةإلىتحولوقدالشيخيتخيلإليهالموجهةالاتهاماتمسلسلعلىيطلعمن

وأحيوانأوإنسانمنأمامها،شئكلتبيدالتيالثامل،الدمارأسلحةمنمتحركة

!إالمدمرةالأسلحةهذهمفعولإبطالمنبدلاولذلكجماد،

وبرهاته،وحجته،ومنطقهولسانه،وعقلهعلمهإلايستخدملاالشيخأنعلمأ

الحسنة.والموعظةبالحكمةدعوتهويقدم

يطالبونوالتيللشيخالموجهةالاتهاماتسمعتعندماكثيرأتعجبتوقد

أجلها:منبمحاكمف

كفار.اليهودبأنيفتيإنه-1

.للعراقأمريكااحتلاليجيزلاإنه-2

.العراقفيوالأمريكانفلسطينفياليهودقتليؤيد3-إنه

.والعراقفلسطينفيالاستشهاديةالعملياتيشجعإنه-3

.الزوجاتتعدديؤيدإنه-4

.المرأةضربيؤيدإنه-5

الجنسي.الشذوذيحاربإنه-6

.الناسبينوالبغضاءالكراهيةإلىيدعوإنه-7

يوسفالأولالإرهابيالارتكبهاالتيالخطيرةالإرهابيةالجرائمهيهذه

الإسلامي،العالمفيالإرهابيةالإعلاميةالوسائلبمختلفنشرهاوالتي،القرضاوي

.!إالإرهابيونالمسلمونعليهاتتلمذوالتي

الرأياحزامهووهذابيننا،بهايبشرونالتيالغربيةالديمقراطيةهيهذه

!إ.بهيطالبونناالذيالآخروالرأي
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هوفمن،والمتصهينيناليهودنظرفيإرهابيأفجرمآالقرضاويالشيخكانإذا

إذن؟الإرهابيغير

وكل،إرهابيفهورأيأومبدأأوبفكرةالغربيينخالفمنكل:المسلمونأيها

عنليتخلى،وادانتهملاحقتهوتجب،إرهابيفهوسلوكأوبتصرفخالفهممن

!!وإجرامهإرهابيته

يحملالذيالمجاهدهوليسالصليالإمريكياليهوديالتصيففيالإرهابي

نأيرىالذيالمسلمهو:بلفقط،المجلينواليهودالأمريكانبهويضربسلاحه

والذي،يزنيولايسرقولاالخمريشربلاالذيوالمسلمكفار،والأمريكاناليهود

والذي،وطهارتهوعفف،وخلقهعبادتهعلىيحافظوالذي،الجنسيالشذوذيمارسلا

اليهوداحتلالمنبلادهتحريريوجبوالذيب!يمانه،وششعليب!سلامه،يعتز

!!صالحةمسلمةوكل،صالحمسلمكلهوتصنيفهمفيالإرهابي!والأمريكان

علىوأجركمفاصبروا،العكسيثبتحتى"إرهابيون!كلكم:المسلمونأيها

لله.ا
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يم

)ء(العليإبراهيماللثثيخالحبيب

،الناسبينمنترعآالعلمينزعلااللهأنوسلمعليهالثهصلىالثهرسولأخبرنا

فيفتونجهلاء،رؤوسأالناسيتخذعالميبقلمإذاحتىبقبفالعلماء،ينتزعهولكنه

الأمةفيالعاملينالربانينالعلماءوجودأن:معناهوهذا!ؤيضلونفيضلونعلم،بغير

الأمةفي"الربانيالعالم"إيجادوأنلها،كبيرةخسارةوفقدهملها،وأملوبركةخير

ببديلالإتياناليسيرمنليسلأنهكبير؟الربانيالعالمهذاوفقد،السهلبالأمرليس

!!بهيقومكانبماويقوم،فراغهويسد،محلهيحلله،

إلىانتقلحيث،العاملينالربانينعلمائهامنعالمآأيامقبلالبلادفقدتولقد

م2004/7/15هـ/1425/5/27،الخميسيومالمغربصلاةبعدتعالىرحمته

.وأرضاهعنهورضي،اللهرحمه"العليمحمد"إبراهيمالشيخفضيلة

إليه،ينظرون،عليهتوافدواحتىالإسلاميالمستشفىب!دخالهمحبوهعلمأنوما

فياتحرطواحتىبارئهاإلىروحهفاضتأنوماله،اللهويدعون،غيبوبةفيأنهمع

علىإلابصدقالرجاليبكيولا،الصادقالحبعنالمترجم،الصادقالبكاءالبكاء،

.بصدقأحبوهمن

الشيخإخوانمنالمؤمنونفيهاشاركمهيبآ،اللهرحمهجنازتهتشييعكانولقد

علىنزكيهولاالثه،شاءإنالثهعندوفضلهومرتبتهمنزلتهعلىذلكودل،وأحبابه

لله.ا

جبريل،نادىعبدأاللهأحبإذا،أنهوسلمعليهاللهصلىاللهرسولأخبرلقد

السماء،أهلفيجبريليناديثم،جبريلفيحبه،فأحبهفلانأأحبإنيله:فقال

هـ.1425الثانيةجمادى2-م7/20/0420:البيل(")
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.(1)الأرضفيالصالحونفيحبه،الأرضأهلفيجبريليناديثمالسماء،أهلفيحبه

الصالحين،يحبكانلأنه،الربانيالعالمهذاالبلادهذهفيالصالحونأحبوقد

بود.وودأبحب،حبأفبادلوه

سنواتمعهعشناأرواحنا،شقيقوكانقلوبنا،إلىالأحبابأحبمنكان

،الأوقاتأسعدمعهوأمضينا،ورحلاتوجولاتيحلساتمعهوأنسنا،وسنوات

ولكنهمتواصلأ!!فراقهعلىوحزنناكبيرأ،فيهمصابناكانولهذا،الساعاتوأجمل

لتدمعالعين!ان،ليخشعالقلبفإن،اللهإلىوالاحتسابوالصبر،اللهبقدرالرضا

اليه!انالثهفإناربنا،يرضيماإلانقولولالمحزونون،إبراهيميالفراقكوإنا

اللهرسولعلمناهكذامنها.خيرآواخلفنا،فقدهمصيبةفيأجرنااللهم،راجعون

وسلم.عليهالنهصلى

كانأنهمع،وحبهوودهبعاطفتهجدأ،كبيرأالثهرحمهإبراهيمالشيخقلبكان

التحملفيقويأقلبهوكان،لقلبهعمليتينأجرىحيثمريضآ،عليلأقلبآيملك

!!النبفوالضخفيضعيفةكانت"قلبه"عضلةأنمعوالصبر،

علىقلبهبهميضقولم،قلبهفيوأسكنهم،الكثيرينوأحبابهإخوانهالشيخوسع

فيفيضالثميخ،يلتقيعندمامسرورآسعيدأواحدكلوكانفيه،يزدحمواولم،كثرتهم

.ومشاعرهوعواطفهمحبتهصدقمنعليه

هذهفيهأصبحتوقتفي،والأخوةوالمحبةالمودةفيفياضأكريمأالشيخكان

وأحبأوبوديعاملونكلابها،"بخلاء"آخرونوصار"نادرةصعبة"عملةالمشاعر

عندكوجدواأوغاليأ،ذلكثمنلهمدفعتإذاإلا،اهتمامأوابتسامهأوأخوة

الخاصة!مصلحتهم

حبه،فيمحبأيفجعولالأحد،فضلأيجحدلاعجيبأ،وفاءأ"وفيا"الشيخكان

.0460/البخاريرواه(1)
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به.الاتصالفيراغبأيصدولا،عليهمقبلأيردولا

يشتملابخير،إلايتكلملا،"اللسانعفيفدةكانأنهالشيخفييعجكوالذي

انتشرالذيالوقتفي،إخوانهلحوميكلولا،يجهلولايجرحولا،يلعنأويسبأو

العاملين!منكثيرينبينالقتالالمرضهذافيه

في،والوسائلالأساليببمختلفالعلمنشرعلىاللهرحمهعالشيخحر

وفي،واللقاءاتالدوراتوفي،والمحاضراتالندواتوفي،والخطبالدروس

العلمطلبةمنكثيرونيديهعلىوتخرج،والمؤلفاتالكتبوفي،والمجلاتالصحف

الله،شاءإنمبرورصادق"جهاد"رجلوكان،والأخواتالإخوانمن،الصادقين

الظالمين،حلوقفيوشوكة،والصليبييناليهودمنالكافرينحلوقفيشوكةوكان

العاملين!ودعاتهالدينهذايحاربونالذين

الله،عندنحتسبهلذلكبعفحقه،نوفيهفلنفيهقلنامهما؟الشيخفينقولماذا

الثه.جنةلهونرجو
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بم

(")العليابراهيمالنتثيخعلم

الشيخأعماللأنئمل؟لاالعليإبراهيمالداعيةالحبيبالشيخعنالحديث

بذلكيعترف،متشعبةعلمهومجالات،منوعةومواقفه،عديدةومناقبه،كثيرةالصالحة

.الكثيرونتلامذتهبهويشهد،محبوه

وجده،وعزيمتهوهمته،وفكرهبعلمهالاعترافعلىالصالحونأجمعوقد

.وجهادهودعوته،واجتهاده

يحسنولذلكوأهميف،قيمفيعرف،وقتهعلىحريصآالثهرحمهالشيخكان

للانتفاعالثهوفقهولذلكفيه،نفعلافيماينفقهأنبهويضنالخير،فيهلماتوظيفه

والبحثللعلمجلسواذاوأفاد.واستفاد،وعلمفتعلممنه،والاستفادة،بوقته

نسيبل،وشرابهوطعامهنفسهنسي،والتنقيبوالمراجعةوالتأليفوالدراسة

منفيههويماتامآاستغراقآواستغرق،حولهمنالزمانونسيبه،تمرالتيالساعات

وكأنهاالنهار،أوالليلمنعديدةساعاتمكتبهعلىجالسآيبقىوقد،وبحثعلم

إلاالعلميةالجلسةهذهمنيخرجهولا،انتهىقدالوقتبأنفيفاجأ،معدودةدقائق

.للصلاةالأذانصوت

وال!نقيب،البحثعلىتصبر،عاليةهمةذات،مؤمنةنفسإلىيحتاجالعلمإن

بتوافهعنهتنشغلولاتامآ،تفرغألهوتتفرغكيانها،بكاملالعلمعلىوتقبل

الله.رحمهالشيخنفسيةكانتهكذا،والمجادلاتوالجلساتالاهتمامات

حملةبعضمنالمتنافسونفيهيتنافسعمالانصرافهله،يعجبإليهالناظركان

المراكزعلى""التزاحممن،"التنظيميةداوالمراكزالدعويةوالألقابالعلميةالشهادات

هـ.1425الثانيةجمادى9-م7/27/0420:السبيل(*)
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أجلها،منوالاختلافعليها،والتقاتلوالوجاهات،والمناصبوالأعمالوالوظائف

وإحلال،والاتهاموالتجريح،والنميمةكالغيبةأجلها،منالمحرطتارتكابوإجازة

هؤلاءإلىينظرالثهرحمهالشيخوكان،الأخوةمحلوالشقاق،الحبمكانالكره

عافاناالذيدثهالحمد:ويقولفيه،همممابالشفاءلهمويدعو،وإشفاقبأسىالمتزاحمين

فيمانزاحمهملاونحنعندنا،فيمايزاحموننالاأنهملثهالحمد:يقولأوبه،ابتلاهممما

!!عندهم

الشاعر:قولوفيهمفيهويصدق

ماذوللجهالعلملنافيناالجبارقسمةرضينا

وآثرلهم،الميدانوتركرفض،"معاركهم"فيمشاركتهمالمتزاحمونمنهطلبإذا

تعليمآ،اودرسآإخوانهمنهطلبإذاأما،ودعوتهوبحثهعلمهإلىالآمنالإنسحاب

ماعلىواستعلىبه،اللهإلىمتقربآ،الطلببتلبيةسارع،ندوةأودورةفياشتراكأأو

.وآلاموأوجاعأمراضمنيعانيهكان

وأحواراتأوندواتأومؤتمراتفيحضوراللهرحمهللشيخيكنلمولهذا

متألقآتراهلكنكوالكولسات،والتكتلات،المعاركفيهاتدار،هناكأوهنا،جلسات

"العالملقبعليهتطلقأنيمكنولهذا،والمؤلفاتوالندواتالدروسفيمبدعأ

مطمئن.وأنت"العامل

الدرسذلكمنها،الكتببعضشرحفيمتسلسلةدوريةدروسعدةألقى

مرحلةإلىفيهوصلوالذي،بيتهفي"مسلمالإمام"صحيحفيهيشرحكانالذي

وكانتللمحاسي،"المسترشدين"رسالةفيهيشرحالذيالآخروالدرس،متقدمة

والنساءالرجاليجذبله،"القرآنيحراء"بمركزالشرعيةالدوراتفي""التزكيةمادة

فيها.لهميقدمبماإليها

حيثالثه،رحمهاهتماماتهحسنعلىتدلكوموضوعاتهامؤلفاتهعناوينوإن
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والمجاهدين،الجهادوفي،ومواقفهمالرجالتراجموفي،التزكيةوفيالسيرةفيكتب

والشهداء.والاستشهاد

بخطرهم،والتعريفاليهود،فضحفيمتكاملتيندراستيننصدرأنمعهاتفقت

والثانيةبإعدادها؟أناأقوماليهود"عنالقرآن"حديثبعنوانالأولى:منهموالتحذير

ب!عدادها،هويقوماليهود"عنوسلمعليهالثهصلىالثهرسول"حديث:بعنوان

الأعداء.هؤلاءعنوالسنةالقرآنقالهماعلىالمسلمونليتعرف

بدفلامه!يدفيتعمقمنأناليهودحاخاماتيقررلي:ويقوليمازحنيوكان

الحكيماللهلكن،دراستهمادةإعدادفيشرعوقد!لذلكعرضةوأنتفأنا!يقتلأن

خلفها،والكبالأبحاث""مشروعاتمنوكميتمها!!أنقبلاللهرحمه،إليهقبضه

إكمالها!!أولبحثهاوالعلماءالباحثينهممتنتظر
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بم

(+)!االفهبمعصية"الفرح"ويستمر

العنوانبهذاالعامهذاجرش""مهرجانلإدارةأوحىالذيماأدريلا

بهذاشيطانهمإليهمألقىكيفأدريولا!"الفرح"وششمرالغريبالعجيب

.!إليهمبهووسوس،لهوزينه،العنوان

فيهناكفرحواالذينهمومنجرش؟فيواستمرحصلالذيذلكفرحأي

يدعونالذينومن؟فرحهممظاهرهيوما؟هناكفرحينكانواولماذا؟المهرجان

الغريب:العجيببالعنوانعليناليخرجواالمظاهر،بهذهالفرحهذالاستمرار

.إالفرت!"إ"وسشمر

،وأقوالوأفعال،وأساليبمظاهرمنالمهرجانأرضعلىيجريمايعلمكلنا

وألسببالمهرجانأيامفيجرشإلىيذهبونلاوالذين،وسلوكياتوتصرفات

فيشاهدون،والصورةبالصوتإليهمومهرجانهاجرشالتلفزيونينقللآخر،

نرحهم!وششمرليفرحواوذلك،هناكوكأنهم،بيوتهمفيوهميجريماوشممعون

فماذاشرعأ،المهرجانفييجريماحكمعنوفقهأ،وثقافةعلمأأقلناسألنالو

فييحدثماإن:يقولالبلادفيمسلمأنجدأنعقلأالممكنمنهل؟الجوابسيكون

شرعأ؟حلالالمهرجان

ولاشرعأ،حرامالمهرجانفييجريماأنعلىإجماعأمجموعونالمسلمينإن

الله.دينمنيتفلتأوالثه،علىيكذبمفتر،إنسانإلاحلالبأنهيقول

علىالمتبرجاتوالنساءالرجالاجتماعفيكرامياسادةياالشرعيالحكمما

هـ.1425الآخرةجمادى16-م8/4002/ال!:السبيل(*)
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منهنالواحدةتلبسمعأ،المتبرجاتوالصباياالشبابوجلوس،المهرجانأرض

ومساحيقهاكتفيها،علىوشعرهالمفاتنها،والجسمةلعورتها،الكاشفة،المثيرةالملابس

هليدها!فيويدهحواليها،تنتشروروائحهاأذنيها!علىو"خلويها"خديها،على

المناظر؟هذهالإسلاميبيح

علىرقصاتهموالراقصاتالراقصينمنمجموعةأداءفيالشرعيالحكموما

الاستعراضيةبالحركاتالجميعويقوم،الرقعالمعروفةبملابسوهن،المسرحخشبة

؟يتابعونوالفرحون،تعزفوالموسيقى،المعروفة

،المسرحخشبةإلىالعالميةوالمطربةالفلانيةالفنانةخروجفيالشرعيالخكموما

المتفرجونالفرحونرآهافإذاشيئأ،عورتهامنتخفيلا،مثيرةفتانةبملابسوهي

وألحانهاوموسيقاهاأغانيهاأسمعتهمف!ذا،والصراخوالصفيربالتصفيقاستقبلوها

رجالأوتراقصوا،وتمايلواوصرخوا،وصاحواوماجوا،وهاجواوابتهجوا،فرحوا

والشباب،وتصدحتصدحوالموسيقى،وتغنيتغنيهيوصبايا،وشبابآونساء،

!وتصرفاتبحركاتويقوم،ويصدحيصرخوالكل،ويتمايلونيتمايلونوالصبايا

تتخئطهآلذ!يقومالأكخاتقومونلاآلتنلؤأتةحلون:!آلديئتعالىقولهعليهموينطبق

اتق!سزآآتآترآتؤ!:تعالىقولهعليهمينطبقكما،1275:البقرة9(000آفختىيمنآلمثئيظن

.!83:مريم9(!آزأتؤزممنمآنبهعيزكنغللثتتطينآ

الذينوأنشرعأ،حرامجرشمهرجانفيجرىالذيهذابأنمسلميشكلا

إلىيتوبوالمإن،اللهلعذابمرتكبوهايتعزضدته،معصيةوأنهالثه،عندآثمونفعلوه

.!الثه

يدعووأننرحأ،كلههذاعاقلمسلميعتبرأنهذاكلبعدالممكنمنهل

؟الفرحهذالاستمرار

أنهوأخبر،اللهحرممابارتكابوشرون،اللهبمعصيةيفرحونالذيناللهذملقد
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إنتفرخقؤمثرلاقاذتهفى:!إدقاروننرحعنتعالىقال،بالمعاصيالفرحينهؤلاءيحبلا

.617:لقصصا9(!آئقيحينمجمتلاآلثة

تعالى:قال.القيامةيومبالعذابوالمنكراتبالمعاصيمسرورفرحكلوهدد

ق!وبزاد!قآقيتذلمحوأئبزمم!!ؤتصحليشييزا!إتة.كأنتؤتق!؟رقمنؤز%9ويئيهةلأؤآقاقن

.113-01:الإنشقاق9(!

والمحرماتالمعاصييرتكبونوهمالدنيافييضحكونالذينأناللهوأخبر

!تفقهونلؤكأنوأحرأآلث!ذجهئرتار!قتم:تعالىقال،القيامةيومكثيرآسيبكون

.182:لتوبةا9(!قوب!عكيلؤأكأبماتجر%ماميمي(وهبيلؤقييلأنمضعحكوأ

أغضبوا-المعاصيمن-وغيرهجرش""مهرجانفياللهبمعصيةفرحواالذينإن

شياطينمنوحزبه"إبليس"أنرحواولكنهم،نهيهوخالفوا،أمرهعصوالأنهم؟الله

اليهودمنالأمةأعداءوأفرحوا،الشهواتأصحابوأفرحوا،والجنالإنس

وتعهيرها!الأمةإفساديريدونالذين،والأمريكان

وصدق!والمعاصيالذنوبوترك،وطاعتهالثهبتقوىهوسادةياالمستمرالفرح

يونس:أ(!لمحمعونئغاحركوفف!فرصأقبذلكؤبرختووآلتريفقليقل،:لقائلاالثه

58!.
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بم

(+).ه"أزآ"تؤزهم

غلنيط!تثلآأزسمقتاآتاترأتؤ!:تعالىاللهقولهي،كريمةآيةمنجزءالجملةهذه

.83،418:مريم1(!غذالفتمنغذإتغالخثهتملغخلقلآ!آرآتقرفنمآنبهعيزلن

الكافرينمنوأتباعهمأوليائهمعلىالكانرينسيطرةعنالآيةتتحدث

هؤلاء.علىالشياطينأثروعن،والمفسدينوالعصاة،والمنحرفين

،8"الشياطينعلىيعود،،يه8تقديرهمستتروفاعله،مرفوعمضارعفعلآتؤز":

مطلق.مفعولو"ازرأ":"الكانرين"علىيعودبه،مفعولنصبمحلفيو"هم"

وأزيزآ،أزأيؤز،أز،:تقول،..وقوةو!ثمدةبعنفتحريكأ،تحركهمأزا":"تؤزهم

عندماالقدر،فيالماءغليانصوتهوالقدر""وأزيزعنيفآ.تحريكأحرك:بمعنى

النار.علىتوضع

هيجانمنوالعصاةالكانرونعليهمالناتصورأزا""تؤزهم:جملةإن

حياتهم.فيو)هستيريا(،واضطراب

طريقةهي،مؤثرةأخاذةبطريقةموضوعاتهمعظمعرضالكريمالقرآن!ان

الآية،قارئقرأف!ذا،متخيلةمصورةبطريقةالموضوععرضعلىالقائمةالتصوير،،8

مناظرأمامهيرىوسوفمصور،مشهدأمامنفسهيجدفسوففيها،"خياله"وأعمل

الرائدالكتاببقراءةوأنصحوتأثر،بتفاعل،المتحركبخيالهيتابعها،متحركةمتتابعة

الثه.رحمهقطب""سيدالشهيدالرائدللمفكر8القرآنفيالفني"التصوير

تيألثتتطينأزمهمقتاآتآآتزتر،:الكريمةالآيةاستحضروا:والأخواتالإخوةأيها

هـ.1425الثانيةجمادى23-م08/1/0420:السبيل(5)
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ولاحظوافيها،"خيالكم"أعملواثم،مراتعدةواتلوها،(!آزآتؤزهنمآنبهمينكن

كله،هذامعكموخذوا،عليكمالكريمةالآيةتعرضهاالتي،المصورةوالمناظرالمشاهد

والمفسدون،والمنحرفونالكافرونييشهالذي،"الحياتي"الواقععلىانطاقهوانظروا

حياتهموعاشوا،للشيطانقيادهمأسلمواالذين،الغربوعالمالشرقعالمفي

.!الشياطينلأزمشسلمين

والتلفزيونية،السينمائيةالأفلامتصورهمابعضوالأخواتالإخوةأيهاتذكروا

الحفلاتفييجريمامن،ولقطاتومشاهدمناظرمنالفضائيةالقنواتتعرضهوما

.الغربوعالمالشرقعالمفي،المتشنجةوالمباريات،الصاخبةوالمهرجانات،الماجنة

شعوريآمستعدونوهم،الناديأوالمهرجانأوالحفلةإلىوالنساءالرجاليذهب

واصواتهاالشياطينمزاميرظلالفيويجلسون،ماجنةانفعاليةهستيريةلحفلةونفسيآ

والصخبوالأز""للهستنياهؤلاءلتهعىالشيطانيةالموسيقىتنبعثثموأصدائها،

ويزداد،المثيرةالصاخبةالموسيقىإيحاءاتمعوالنساءالرجالويتجاوب،والجنون

ويحتد،ويصرخيصيحوصار،المغنينأحدالمسرحخشبةعلىوقفإذاإثارةالأمر

ويصابوتشتد،الحدةوتتصاعد،ويتلوونيصيحونوهم،ويهذيويتلوىويشتد،

وتستوليوالنساء،والرجال،الموسيقيةونرقتهالمغني:"شيطانية"بهستيرياالجميع

وإباحيةوأزأإثارةالأمرويزداد،بعنفأزآوتؤزهم،بقوةتحركهم،عليهمالشياطين

تكادلاوالتي،الفلانيةالمطربةهيالمسرحخشبةعلىالخارجةكانتإذاوهستيرية

فيالعالميةالمطربةوتأخذ،وحيوانيةوإباحيةإثارةالمنظريزيدماإلاجسمهاعلىتلبس

الشياطينعليهاوتسيطر،والانفعالوالحدة،والتلويوالتمايل،والصراخالغناء

على-والمراهقاتالمراهقينمنجمهورويتابعها،المثيرةحركاتهاوتتوالىأزأ،وتؤزها

والهستيريا،والهيجانوالصفير،والتصفيقالصراخعليهموش!يطر-أعمارهماختلاف

هذاوشهـمون،الشيطانيةالكهربائية"الشحنات"يفرغونبعض،علىبعضهمويقبل

.إإورقيأوتمدنأوحضارةفنأالجنون
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عنالتخلييرضونكيف،"الممسوسين"المصروعينلهؤلاءالناظرويعجب

ويدمرون،أعصابهمويفقدون،عقولهميضيعونوكيف؟ووقارهمواتزانهمهدوئهم

أوقاتهمفيهويبددون،أموالهمالجنونهذاعلىوينفقون،أبدانهمويبيدون،إنسانيتهم

.إالعبادإعلىحسرةيا؟وحياتهم

(!آزآتؤزفئمآنبهعينكنغلأالثت!طيناتف!سزآآئآترآتؤ!:معجزةالآيةهذهإن

انحرافهمسوءمنالمسلمينوتحذرالمأزوزين،المنحرفينهؤلاءحياةتصور

.!وشذوذهم
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بم

1100(5)الأولعدوهمالإسلام

!الأولأمريكاعدوالإسلام

يصنفإسلاميأصوليأيولا،الزرقاويولا،لادنبنأسامةكلامهذاليس

..إرهابيأنهالأمريكانعند

الداخليةالأمريكيةالسياسةرسمعلىيشرفون،أمريكانمفكرينكلامهوإنما

.هناكللشعبويخططون،الأمريكيةللعقلية""وينطرون،والخارجية

الذكرسئ،الأمريكيوالمنظرالمفكرأطلقهاصيحة،الأولأمريكاعدوالإسلام

فيأصدرهالذي،"الحضارات"صدامالخطيرالكتابصاحبلما،هنتنجتون"صموئيل

بينالصراعإلىفيهدعاوالذيالسوفععتن،الاتحادزوالبعد،الماضيالقرنتسعينيات

تحطيمبعدبأنهفيهوبشر،الإسلاميةوالحضارةأمريكا،بقيادةالغربيةالحضارة

والحضارةالغربيةالحضارةبينالقادمةالمرحلةفيالصراعسيكونالشيوعية

الإسلامية.

الماضيأيارشهرفيأصدر،الامريكيةللسياسةينظرالذيالخطيرالمفكرهذا

الكتابعنوانوجعل،الآنالأولأمريكاعدوهوالإسلامأنفيهيقررخطيرآ،كتابآ

."الأمريكيةالوطنيةالهويةتحدياتنحن؟"من

للآخر،العداءقاعدةعلىنشأتالأمريكيةالعقليةأنكتابهفيهينتنجتونترر

.القاعدةهذهخلالمنإلاوتظهرتتضحلاالأمريكيةالوطنيةالهويةوأن

المهاجرينحركتالتيالفكرةهذهالعداء،فكرةعلىقامتأمريكاأنأي:

هـ.1425رجب1-م8/17/0420:السبيل(+)
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الحمر،للهنودوالعداء،للطبيعةالعداء:كيانهمفيواستقرت،الماضيفيالأمريكان

فإنهاأعداءتجدلمولو،ومعاداتهمللآخرينوالعداءلأوربا،والعداء،للزنوجوالعداء

إلاتعيشأنيمكنلافهيعليها،تسيطر"الحرب"شهوةوإنأعداء،ايجادإلىتسعى

منهتخشىأمريكا،علىخطر"الشلام"أنمعناهوهذاوميادينها!الحربأجواءفي

السلام"راعيةأنهاتزعمأنهامع!استتبابهعدمعلىوتحرعرروقوتها،وجودهاعلى

.تقولفيماتكذبوهي!الإرهابوعدوة!"العالمي

الشيوعيالعدووزوالالسوفممىالاتحادسقوطبعدأنه"هينتنجتونلماويرى

ويلتفوا،معاداتهعلىليتجمعواخطير،عدوإلىالأمريكانتوجيهإلىالحاجةدعت

.!مواجهتهعلى

الوجوديهددالذي،المتحركالحيفهو،الإسلامهووالأخطرالأولالعدووهذا

لها،القادم"البديل"هوويعتبر،الأمريكيةالحضارةعلىيقضيأنويمكن،الأمريكي

لمكاسبها.المنتظروالوارث

مواجهته،إلىالأمريكانيدفعأنبدلالأمريكاالأولالعدوهوالإسلاموكون

يلي:بماالقياموعليها،وموطنهمهدهفيعليهوالقضاء

إدخالوزيادة،مسيحيةدينيةصحوةوإحداث،المسيحيالدينإلى1-العودة

والتمكين،الأمريكيةللدولةالمسيحيالطابعوإبراز،العامةالحياةفيالمسيحيالدين

1كثرالأمريكيالجتمعأصبحبحيث،الأمريكيةالحياةمظاهرفيالإنجيليةللجماعات

العالمفيالمسؤولينأمريكافيهتأمرالذيالوقتفيهذا.إتدينآالغربيةالجتمعات

عنالإسلاموإبعاد،بالإسلاموالالتزامالتدينمظاهربمحاربةالإسلاميالعربي

التوجيهمراكزعن""الإسلاميين!اقصاء،والسياسةالدينبينوالفصل،العامةالحياة

القرار!!وصنعوالتخطيط

الصليبيةالحروبلشنالماضيفيأوروبادفعتالتي،الصليبيةالروحإحياء-2
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المدهمر،الإسلاميالخطرلمواجهة؟الصليبحولالأمريكانوتجميع،المسلمينضد

الإرهابضدأمريكاتخوضهاصليبيةحرببأنهامرة،منأكثر"بوش"أعلنهاوقد

الإسلاميالعالمفيالمسلمونويؤمرصلعي،دفيطابعهالناأمريكافحرب،الإسلامي

فيها!.والإسلامالقرآنإدخالوعدمهذا،بنسيان

،اليهوديالعدوهو،للإسلامالماكرالتقليديالتاريخيبالعدو3-الاستعانة

معالمعركةخطواتورسم،الصلييالأمريكيوالبغض،اليهوديالحقدبينوالتنسيق

بدأتولذلك،والعشرينالحاديالقرنمطلعمنذ،الإسلامالأولالمشتركعدوها

في"الأول"البلاغكانتالتيسبتمبر،11مسرحيةفيالرابعةالحربجولاتأولى

الصليبية.اليهوديةالحربهذه

المسلمين،بلادفيقويفعليوجودللإسلاميكونلاأنععلى4-الحر

طاقاتمنالاستفادةمنالمسلمينومنع،صادقإسلاميحكمإيجاددونوالحيلولة

سريمنهاكثير،الغايةلهذهوأساليبوسائلعدةووضعوا،وخاماتهالإسلاميالعالم

لأفغانستانالمباشرالعسكريالاحتلالرأسهاوعلى،علنيمنهاوقليل"مخابراتي"،

!لعراقوا

منعندكمماعلى؟والأمريكاناليهودلحربالأخواتوالإخوانأيهاانتبهوا

.والقرآنالإسلام
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بم

11(5)حذرواواإقرأوا

بعبارةأو،مدمرونمخربونوأنهم،سفاحونقتلةمجرموناليهودأنفينشكلا

المجاهدينوالأمريكاناليهوديتهمالذيالوقتوفي،!!"إرهابيون"هم:جامعةأخرى

نأنرىفإننا،الإسلاميينالإرهابيينيحاربونأنهمويزعمون،بالإرهابالصادقين

يهوديةصناعةهووالتدمير،والتخريب،والعدوانالظلمعلىالقائمالإرهاب

أمريكية.وبضاعة

يحقدونإنهمدماء،مصاصوإرهابيوناليهود""والقناصة،مجرموناليهودالجنود

المشاعرويلغون،وهمجيةبوحشيةويحاربونهم،فلسطينأرضعلىشعبناأبناعلى

واحدأيقتلونعندماويتلذذونويسشمتعونلهم،مواجهتهمفيالإنسانيةوالمعاني

منالأوسمةأرفعذلكعلىوينالون،ويشربونويرقصون،بذلكويتفاخرون،منهم

.إالجيشقيادة

الجنودبعضرمنفرديأتصرفآليس،والوحشيةوالإرهابوالهمجيةالحقدإن

،اليهوديالجيشتحكم،"عامة"سياسةهووإنما،المنحرفينالشاذينالمتطرفيناليهود،

يتربى،"توراتية"دينيةتربويةقاعدةوهو،قادتهأوامروتسير،جنودهحركاتوتوجه

تجعلالتي،المحرفةالتوراةأسفارلهميقدمونعندماحاخامتهم،يدعلىاليهودعليها

.!!ربهإلىاليهوديبهايتقربربانيةعبادةالدماءوسفكالإرهاب

والتصريحاتالاعزافاتبعض(8/17)مويالدستورصحيفةأوردتوقد

فلسطين،أرضعلىأهلنادماءبسفكفيهايتفاخروناليهود،لبعفالقناصة،المثيرة

.!شخصياتهمفيالإرهابتعمقعنويكشفون

هـ.1425رجب8-م2004/8/24)*(الشيل:
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وإلى،والتصريحاتالإعترافاتهذهتراءةإعادةإلىوالأخواتالإخوةوأدعو

اليهود:أعداؤناهممنليعرفوا؟عليهتدلماملاحظة

أهلنابقتلوتفاخرغزة،فيخدم)22(سنة،عمرهيهوديقناص"شلومي":

وضغطتبالمهداف،وضعتهفلسطينيآ،بالمنظاررأيتغزة،فيخدمتي"أثناءقائلا:

لامنحياةتقصفأنربانيشعورإنه،أسقطتهنعم....يسقطورأيتهالزناد،على

يموتومنيعيشمنتررتفأنا"الله"؟وكأنيالجيشمنوتحررت،الحياةيستحق

.إإهمنهم

نفسهيرى")متأله"،وهو،الحياةيستحقونلاالمتوحشهذانظرفيالفلسطينيون

.!!منهميشاءمنحياةوينهي،وحياتهمموتهمبيدهإلهأ،

وقياسالنارلإطلاقالتحضير،متعةإنها5قائلأ،المتوحشالمتألههذاويتابع

سيجارته،أشعلسنة،(16)عمرهفلسطينيأقتلأنوبعد،هذاتهوالقتل،المسافة

.!الجزيرةقناةعلىالفلسطنيجنازةبمشاهدةيتلذذوصار

.إإمتحرككهدفوانما،ك!نسانالفلسطنيضحيتهإلىينظرلاإنه:وقال

إنسانقتلإن5:يقولعامآ،(23)وعمره،""ياتومالآخر،القناصكلامواقرأوا

وخلال،نشوةعلىخلالهاأحصل،الجنسوممارسةم!يجارة،تدخينمثلعندي

أداةوأصبح،عندييختفيالانسانيوالشعورأتوماتيكيآ،أعملأنيأشعرعملي

خمسةتستمروالدورةفقطإ!المهمةتنفيذأجلمنعني،المسؤولالضابطيشغلها

الدورةنهايةفينقدمونحنالافتخاريكونوكم،الأعلىبأنناخلالهانشعرأصابيع،

.!!.ونرقصالشمبانيانشربثم،قتلهمتمالذينأعداد

مسافةمنفلسطنيجريحعلىالنارأطلقت5"شاي":الآخرالقناصويقول

حفلةليواعدوا،بالأحضانسرقيأفرادواستقبلني،موتهمنلأتثدالصفر؟

.!إهفلسطينيأقتلتلأني،صاخبة
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قتلتأنبعدوسامآمنحوني"لقد:المظليينسلاحمن"ألون"الجنديويقول

.ه..العالمفيإثارةالأكثرالشئإنهفلسطينيأ،

نشأتعمايكشفالذيالخطير،الكلامهذاأمامطويلأوأخواتيإخوانيقفوا

"آف"،الإرهابيالقناصعنصدرماوهو،كيانهفيوتغلغل،يهوديكلنفسيةعليه

أرضعلىأهلنامعاليهوديالتعاملقاعدةالدماءوسفكالإرهابجعلحيث

ويصبحسيكبرلأنه؟الفلسطينيالطفلفنقتلشئ،كلنبررإننا5:يقول،فلسطين

وتتزوجتكبرلاكيالطفلةونقتل!!الإنجابعنلتتوقفالمرأةونقتل!إمخربآ

قدم،كرةبمباراةفزتوكأننيفلسطينيأ،أقتنصحينماالسعادةوتغمرني!إوتنجب

.!!"..الفلسطينيينمنعددكبرسيقتلمنعلىنتنافسونحن

إلينانظرهمويحكم،خطواتهمويوجهاليهود،الإرهابيينيحركالذيهذا

عندناالمسؤولونيقدمهمالذيالوقتفي!!عندهم"قيمتنا"هيوهذهمعنا،وتعاملهم

والعبادالبلادلهمويفتحونمعنا،السلامعلىالحريصونعمخا،أبناءأنهمعلىلنا

.أوالاقتصادإوالمال
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بم

لأمريكا)+(قطبسيدتقويم

"سيدالرائدالمفكرلاستشهادوالثلاثونالثامنةالذكرىالأيامهذهفيبناتمر

التاسعفي،الاثنينيوم-اللهشاءإن-استشهادهكانحيثالثه،رحمهقطب"

.م1966عامآب،شهرمنوالعشرين

نأأحبولكني،استشهادهذكرىبمناسبةالرائدالمفكرهذاعنالكثيرونتذكر

،الأيامهذهفيونعانيهنكابدهبمايتعلقجانبإلىوالأخواتالإخوانأنظارألفت

عنه.قطبسيدبكلاموالتذكير

لخيراتناوالناهبةلبلادنا،المحتلة"المتألهة"،المتغطرسةالاستعمارية"أمريكا"إنها

أمريكاإنهالنا،الأولاللدودوالعدولديننا،والمحاربةدمائنا،فيوالوالغةومواردنا،

اليهود.عننيابةلناوالمحاربلليهود،الأمينوالخادملليهود،"الضارب"الذراع

الذي،الإيمانيميزانهفيأمريكا"تساوي"وماذالأمريكا؟قطبسيدتقييمهوما

قطب؟سيدكشفهاكمابلادنا؟فيأمريكامطامعهيوما؟القرآنمنأخذه

سجلها،التيالجملبعضوأذكرذلك،إلىسريعةإشارةالمقالهذافيأشير

:الموضوعلهذاوخصصتهماأصدرتهمااللذيناستحياء-على-الكتابينعلىوأحيل

بمنظارالأمريكية"الحرب:والثانيقطب"،سيدبمنظارالداخلمن"أمريكا:الأول

قطب".سيد

آبإلى،م1948آبمن:كاملتينسنتينأمريكافيأقامقدقطبسيدأننعلم

والتعليمالتربيةمناهجعلىللاطلاع"تربوية"،مهمةفيمصرمنموفدأ،م1950

هـ.1425رجب15-م8/31/0402:السبيل(*)
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"لاوأنهاحقيقتها،علىعرفها،القرآنبميزانووزنها،القرآنبمنظارلهانظرولمافيها،

.إالنبيلةالإنسانيةللقيمعدوةوأنهاشيئآ،"تساوي

بينتناسبهناكيكونألاأخشى5:"الإنسانية"القيممنأمريكارصيدعنقال

وأخشى.الحضارةهذهينشئالذيالإنسانوعظمةأمريكا،فيالماديةالحضارةعظمة

رصيدإلىشيئآتضفلموأمريكا،الزمنسجلويطوى،الحياةعجلةتمضيان

8!القيمتلكمنالإنسانية

فيراجتكيفأدري..لست"أمريكا:على"الحرب"شهوةسيطرةعنوقال

محبالأمريكيالشعبأن:خرافة،العجيبةالخرافةتلك-الشرقفيوبخاصة-العالم

."!!للسلام

:فقالفيه،منهايستفيدوأن،للعالمأمريكاتقدمهأنيمكنالذيالجانبوحدد

البحوثمجالوفي،التطبيقيالعلممجالفي،العالمهذافيالرئيسيدورهالأمريكاإن"

ذهنإلىيحتاجماكل،والإدارةوالإنتاجوالتحسينالتنظيممجالوفي،العلمية

تبدوفهناوشعور،روحإلىيحتاجماوكل،الأمريكيةالعبقريةتبرزفهنا،وعضل

فتضيفمجالها،فيالأمريكيةبالعبقريةتنتفعأنلتملكالبشريةوإن،الساذجةالبدائية

منرصيدهاولغزضالخطا،أشنعتخطئالبشريةهذهولكنقواها،إلىضخمةقوة

!إ."والسلوكالشعورفيمثلهاالأمريكيالمثلجعلتهيإذا،للضياعالإنسانيةالقيم

تكونأنأمريكا"تصلح:فقال،"الضخمة"الورشةلقبأمريكاعلىوأطلق

كلهالعالميكونأنأما،يكونماخيرعلىوظيفتهافتؤدي،"للعالمضخمة"ورشة

.!هتأكيدبكلالإنسانيةكارثةهيفتلككأمريكا،

:الأمريكانعندالإنسانيةالقيموتلاشي،الأمريكيالإنسانضياععنوقال

الجديد"،"العالميسمونها:التي،الضخمةالورشةتلكفيكاملأعامأ"..وقضيت

الفترةهذهخلالألمحولم،جريليإلىدنفرإلىواشنطنإلىنيويوركمنوتنقلت
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-نادرةحالاتفيإلا-المكانمنالشاسعةالمساحةتلكفيولا،الزمانمنالطويلة

الإنسانية،معانيمنهاتطلإنسانيةنظرةأو،الإنسانمعنىعنيعبرإنسانيآ،وجهأ

الجسدلذة،والمالاللذةغيروجهةلهيعرفلا،الهائمالهائجلىالقطيع"وجدتولكتي

التي،المالورغبةسعار،فيتستيقظريثماوتهمدتهمد،حتىترتويالتي،الغليظة

الدولار.."!.سبيلفيونهارها،ليلهاوشرها،خيرهاالحياةتنفق

"الدعاية"مدىالآن"عرفت:والمسلمينالعرببلادفيأمريكاعبيدعنوقال

إنهمعادوا،ثمأمريكاإلىجاءواالذينفيهايسهموالتي،العالمأمريكابهاتغمرالتي

قيمةمنهايستمدونلعلهمأمريكا،تضخيمفي،فيبالغونذاتيةقيمةلأنفسهميجدونلا

.إ"ذاتية

نأ،العالمعلى"!الإشفاقشديد"إنني:فقالوتحذير،إشفاقصيحةوأطلق

.!!"!!الإنسانيةالقيممنمفلسةوهيأمريكا،إلىقيادتهتؤول
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بم

(+)للقرآنمعاصرتانقراءتان

الساعة،قيامحتىمحفوظأسيبقىولذلك،الكريمالقرآنبحفظالثهتكفللقد

،والأدواتالقدراتمنملكمهما،تبديلهأوتفسيرهأوتحريفهأحديستطيعولن

الحجر:ا(!كفظونتث!4تاآللأكرترئتانخنإتا!:تعالىقال،بدهيةحقيقةوهذه

القرآنوأنالثه،كلامهوالمصحففيحرفوكلكلمةكلأنيؤمنمسلموكل

وأ،تبديلأوتغييربدونوصلناوأنه،وسلمعليهاللهصلىمحمدنبيهعلىالثهأنزله

إضافة.أوحذفأو،نقصانأوفلادة

عنيختلفمعناالذيالقرآنأنظنمنوكلكانر،فهوبهذايؤمنلممنوكل

كانرفهذا،كلمةحذفأوكلمةبزيادةوسلمعليهاللهصلىمحمدعلىالنازلالقرآن

!!جهنمنارفيمخلد،وكتابهورسولهبالته

وفي،وتوجيهاتهوحقائقهوأحكامهالقرآنفيليستالمعاصرةالكبيرةالمشكلة

خلاله!منالحياةإلىالنظركيفيةوفيمعه،التعاملكيفية

الناس"نصنف"وكيف؟القرآننفهموكيف؟القرآننقرأكيفهي:المشكلة

وكيف؟القرآنأساسعلىالآخرينمنموقفنا"نحدد"وكيف؟القرآنأساسعلى

؟القرآنبميزانوالقيموالمبادئالأفكار"نزن"

القراءاتتلكبالقراءاتنعنيولا!للقرآن"قراءات"عدةهناكبأننعترف

للمسلمينوأجاز،وسلمعليهاللهصلىرسولهعلىاللهأنزلهاالتيالعشر،القرآنية

هـ.1425رجب22-م9/7/0420:السبيل)ء(
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،القرآنتحفيظومراكزوالمساجدالجامعاتفيالعلمطلبةيتعلمهاوالتيبها،القراءة

الثه!كلامكلها،صحيحةالقراءاتفتلك

"المزاجيين"بعضيفهمهاالتي،"الخاطئة"الأفهام:المختلفةبالقراءاتنعنيإنما

يستدلونالتيالخاطئةوالدلالات!آياتهيقرأونعندما،القرآنمنالأهواءوأصحاب

!القرآنآياتمناستخراجهايزعمونالتيالخاطئةوالأحكام،القرآنبآياتعليها

لكنالثه،كلامهيأمامهمالتيالآياتأنفيالمسلمينبينخلافلاأنهأي

ودلالاتها!أحكامهاواستخراجمعناها،ومعرفةفهمهافيالخلاف

آياتعنويبحث،ومزاجههواهمعيتفققرآنأيريدومزاجهوىصاحبكل

أنهايظنبآيات"يتلاعب"يجدها-لن-وهوصريحةآيةيجدلموإذايريد،مالهتحقق

الثه،كتابالخاطئرأيهعلىدليلهويجعلتقل،لمماويقولهاأعناقها،فيلويله،تشهد

!إبهالتزامهويدعي

أنكزعم،فهمهمنالقرآنوبراءةخطأهوبينت،كلامهوفندتناقشتهوإن

!!منكبري*القرآنوأن،أصوليمتشددمتطرف

وأهوائهم،أفهامهممعيتفقخاصآقرآنأيريدونالأمةفيعديدةطوائفهناك

،للآيات"معاصرة"تراءةيطلبونوإنما،آياتهوتغييرالقرآنتحريفيطلبونلاوهم

!!العالمتوجهالتي"والأسرلةوالأمركة"العولمةمعيتفقلمعانيها،معاصرأ""وفهمآ

!!لهالمتشددوالفهم،للقرآنالأصوليةالقراءةبإعدامويطالبون

تراءتان:-أوضحناهالذيبالمفهوم-المعاصرةالقرآنيةالقراءاتوأهم

المختلفة،الأهواءأصحابعنتصدرالتيله:"المزاجية"القراءة-الأولى

"تغيير"إلىويدعونمتطورآ!!متقدمآمنفتحآعالميآحضاريآفهمآالقرآنبهاويفهمون

أحداثبعدالجديدالعالممعويتفاهم،الحديثالعصرقيممعليتفق؟القرآنيالخطاب

الرابعةالعالميةالحربفيالأولالبلاغكانتالتيأمريكا،فيالمشؤومة،م0120أيلول
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الدين.هذاضدوالصليبييناليهودبقيادة

الظالمين،ويهادن،والتغييراتالتطوراتيتفهمترآنأالقراءةهذهأصحابيريد

من"وينسحب"،والحكامالزعماءعليهبماويرضى،والأمريكاناليهودمعويتصالح

يشاء!.ماوياعيشاء،مامنهيأخذأنمسلملكلحم!شو،الأمةحياة

منوأوليائهاللهجنودعنتصدرالتيوهي:له،"الصحيحة"القراءة:الثانية

ظلاله،فيبالحياةوسعدوا،القرآنفهمأحسنواالذين،والصالحاتالصالحين

بدونالرحيبالقرآنعالمدخلواالذينهؤلاءبه،وتحركوا،بصحبتهواستمتعوا

حياةكتابواعتبروه،القرآنوفقوحياتهمأفكارهموصاغوا،"سابقة"مقررات

وجهاد...ومواجهة،وتشريعوحكم،وحركة

!إ.أعداءهبهوجاهدوابه،وتحركوا،للقرآنالثانيةالقراءةأصحابمنفكونوا
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بم

(5)اإالرابعةالعالميةالحرب

التدميرهوخلإ،عالميلحدثالثالثةالسنويةالذكرىالأيامهذهفيالعالميعيش

منعشرالحاديبأحداثتسجتهعلىالناستعارفالذي.ونيويوركواشنطنفي

.م0120عامسبتمبر،

التحليلاتتتوقفولم،"سنوات"ثلاثالأحداثتلكعلىمضىوقد

في،تحليلاتمنحولهاقدموكم!كلاممنفيهاقيلفكمعليها،والتعليقات

الصحففيعنهاكتبوكم!ندواتمنفيهاعقدوكم،والإذاعاتالفضائيات

وكم!ودراساتوأبحاثكتبمنعنهاصدروكم!اللغاتبمختلف،والمجلات

مختلففي،نظراتمنفيهااختلفوكم!الجلساتفيوالمتجادلونالمتناقشونتداولها

.!العالمبلاد

افتتحت،عالميحدث"أهم"هيأيلولمنعشرالحاديأحداثأنأعتقدإنني

عدةتحميئالعالميالحدثهذامنأمريكاوهدفت،والعشرينالحاديالقرنأمريكابه

دوله،كافةعلىوهيمنتهانفوذهاوتبسط،أجمعالعالمفيهاتستعمر،عالميةأهداف

عليها!!مباشرخطرمنيمثلهوما،الإسلامالأولعدوهاإلىالمباشرةضربتهاوتوجه

البلاعهيكانت2001عامأيلولمنعشرالحاديأحداثأنأعتقدوإنني

النابفوقلبهاأمريكا،لهاخططتالتي"الرابعةالعالمية"الحربفيالأولالعسكري

ووجهت،ودعاتهوجنودهالإسلاملحربالعالملهاجندتوالتي،"العالمية"اليهودية

منله!ادانةتريد،مالتحقيقالمتحدةوالأممالأمنمجلسفيالمتمئلةالعالميةالمؤسسات

منتريدمالغزو،"التحالف"قواتمسمىتحتالعالميةالجيوشوجيشت،تعادي

هـ.1425رجب29-م14/9/4002:السيل(*)
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وأفعانستان.العراقفيفعلتكما،البلدان

تحاربوأمريكا،سنواتثلاث"الرابعةالعالمية"الحربهذهعلىمضىوقد

حربهافيأمريكاظنتوقد،"الإرهابعلى"الحربمسمىتحت،وجنودهالإسلام

ما،دولةفيالنظامتسقطأنفما،خاطفةسريعةقصيرةستكونأنهاالرابعةالعالمية

علىالحربانتهاءأعلنعندماأمريكا،رئيسفعلكما،الحربانتهاءتعلنحتى

.م5320سنةبغدادسقوطمنشهرمنأقلبعدالعراق

،للحربإنهاءيكنلم،والعراقأفغانستانفيالنظامسقوطبأنأمريكاوتفاجأ

منها!تخرجكيفنفسهاأمريكاتعرفلاالأمد،طويلةلحرب!ابتداء"هووإنما

تشنهاالتي،الرابعةالعالميةالحربمنالأولىالجولةنعيشنزاللاكناوإذا

فينتذكر-والأخواتالإخوانأيهامعنا-فتعالوا،وجنودهالإسلامضدأمريكا

عنها.نتجماوأهم،الثلاثةالعالميةالحروبالثالثةالسنويةذكراها

انتصارشهدالمنصرمالعشرينالقرنأنوالأخواتالإخوانأيهاالعجيب

الغربيةالجاهليةهذهتحكموشهد،العمليالإسلاميالوجودعلى"العالمية"الجاهلية

الإسلامي،العالمواستعماراحتلالالمنصرمالقرنهذاوسجل،أجمعالعالمفيالعالمية

غربيأ"!"ترنأالعشرينالقرننعتبرأنيمكنولذلك

والعشرين،الحاديالقرنيكونأنالعالميةالجاهليةزعيمةأمريكاأرادتوقد

مسمىتحت،خيراتهوامتصاص،العالمبقيادةفيههيتنفردخالصأ،أمريكيأترنأ

أحداثبترتيبالأولىشهورهفيالقرنهذابدأتولذلك."الأمريكية"العولمة

!إالرابعةالعالميةحربهالتشن؟أيلولمنعشرالحادي

.خطيرةعالميةحروبثلاثةالمنصرمالعشرونالقرنشهدلقد

وكانت،م1918إلى1914منسنواتأربعاشمرت:الأولىالعالميةالحرب

وتركيا.ألمانياضدوفرنسا،بريطانيابزعامة
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لدولالمباشروالاستعمارالاحتلال:نتائجثلاثأهمالحربتلكعنونتج

عفنتجالذي،المعروفم1917-11-2فيبلفوروعدوصدور،الإسلاميالعالم

الذي،الإسلاميةالخلافة"موت"عنالرسميوالإعلان،فلسطينإلىاليهوديةالهجرة

.م1924-2-2فيصدر

بزعامةوكانت،م1945-1939:سنواتستاستمرت:الثانيةالعالميةالحرب

:خطيرتاننتيجتانعنهاونتجوإيطاليا،ألمانياضدونرنسا،بريطانيا

الجاهليةقيادةوتسليم،م1948عامفلسطينأرضعلىاليهوديةالدولةإنشاء

ونرنسا،لبريطانياالاستعماريالصليالدورأمريكاورثتحيثلأمريكا،الغربية

وتوجيهه.العالمقيادةواستلمت

أربعينحواليواستمرت،الباردةبالحربالمعروفةوهي،الثالثةالعالميةالحرب

الثالثةالحربهذهانتهتوقد،السوفييتيوالإتحادأمريكا:العالميينالقطبينبينسنة،

احتلالالحربهذهعنونتجالسوفعمص"،"الإتحادودفنوفاةب!علانم1995عام

و..و..وأوسلومدريدومؤتمر،الأولىالخليجوحرب،للكويتالعراق

هزيمةعنهاوسينتج،وعنفبقوةنعيشهاالتيفهي،الرابعةالعالميةالحربأما

.!!اللهشاءإنأمريكا
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بم

(!)الكريمللقرآنالمجدقناة

الإعلاميالتكنولوجيالعصرهذافيللمسلمينيسرأنوتعالىسبحانهاللهنحمد

عظيم،شرفالكريمالقرآنخدمةأنونعلم،الكريمالقرآنلخدمةعديدةوسائل

وعظيمالأجرجزيلمنهبهيبتغيالثه،إلىبهويتوجه،صادقمسلمكلبهيعتز

.الثواب

لقناةالتجر!يالبثببدءوالأخواتالإخوانمنومحبيهالقرآنأهلونبشر

ببرامجهاالمجدقناةيعرفونوهم،"الكريمللقرآنالمجد"قناةهي،قرآنيةإسلامية

.المتميزةالجادةالإسلاميةالإعلاميةورسالتها،الملتزمةالإسلامية

الخاصة،القرآنيةالقناةهذهب!نشاءالمجدقناةعلىالقائمينالإخوةالثهألهملقد

تلاوةببثعملها-بداية-فيمتخصصةوهي،أيامقبلالتجر!يبثهابدأتالتي

يقرأهاوأن،الآيةتلاوةيسمعأنللمشاهدويمكن،القرآنقراءمنلعشراتالقرآن

والتدبر.والقراءةالسماعبينفيجمع،الشاشةعلىأمامه

تتعلق،عديدةبرامجالمباركةالقناةهذهعلىالقائمينللإخوةأنشكولا

فيبهاسيتحفونناواستنباطآ،وتحليلآوفقهأ،وتدبرآوتأويلأ،تفسيرأ،الكريمبالقرآن

الجزاء.خيركتابهعنالثهجزاهم،اللهشاءإنالمستقبلى

شئلأنه؟والصالحاتالصالحينمنالقرآنأهلبهااستبشر،سارةيشرىإنها

من"الجارف"الطوفانهذاوسط،الكريمبالقرآنفضائيةقناةتخصصأنعظيم

المخربة!ببرامجهاالفضاءملأتوالتي،المسلمينبلادغزتالتي،القضائيةالقنوات

هـ.1425شعبان6-م21/9/0420:الشيل(*)
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تواصل،الفضائيةالقنواتمئاتيديهبينالإنسانيجدأنومذهلعجيبتطور

تدغدغ،مدمرةمخربةمفسدةقنواتومعظمهايوميأ،ساعةوعشرينأربعأالبث

وتريه،الإباحيةوالمسلسلاتوالأفلامالبرامجلهوتقدم،شهوتهوتهيج،أحاسيسه

،والشاذةالسوية،والجنسالشهوةصوركلأمامهيمارسونتماعأ،عراةونساءرجالأ

الإباحيةالبرامجهذهويتابع!!وانحرافهمشذوذهمفيبهميقتديأنإلىويدعونه

وينشرونأعمارهماختلافعلىالمسلمينبلادفيوالمراهقاتالمراهقون

.والموبقاتالفواحش

هذهوراءالبشريةالثمياطينباقيمنوأعوانهماليهودالشياطينويقف

علىوالإباحية"العري"بنزينوش!كبون،والتمثيلياتبالأفلاميغذونها،الفضائيات

علىحسرةويا!!والفروجوالأبدانوالعقولالبيوتفي،المشتعلةالشهواتنار

العبادإ!

نيظهرآتقمهم!اد!:تعالىقولهالإباحيالإعلاميالطوفانهذاإلىيشيرماوخير

الفساد،هذاالمخربةالجرمةالفضائياتونقلت(آلاشأيزىوآلخرلماكمصبثآلتز

وعقولنابيوتنافيوأدخلته،والإثارةوالإغراء،والتزيينوالتجميل،والصورةبالصوت

وحياتنا.

بلادفي،سكارىالأعماهـمخدرينمختلفمنوالمراهقاتالمراهقونوصار

والث!ذوذ"،والشهوةوالجنس"العريخمرةمعالطويلةالساعاتيمضون،المسلمين

والاستقامة،والعرضوالحياء،والخلق،والوقتوالمالوالفكر،بالعقلتذهبالتي

وذكرهم،عليهمالمفروضبالواجببالجنسالمخدرينالسكارىهؤلاءوخاطب

نإ!!الأمريكانومخططاتاليهودمكائدعلىعيونهموافتح،والبلدانبالأوطان

رماد!فيينفخأوواد،فييصيحكمنتكونهذافعلت

مارسواالذين،والصالحاتالصالحونإلا"السرطاني"المرضهذامنينجولم

144
http://www.al-maktabeh.com



مشاهدإلىعيونهمتنظرولم،ماجنةفضائيةإلىأيديهمتمتدفلم،ذاتيةإيمانيةرقابة

،الواجباتلأداءأوقاتهمووظفوابذيئأ،فاحشآكلامأتسعآذانهمولم،إباحيةعارية

وأسعدوا،الواجباتلأداءأوقاتهمووظفوا،القرآنمعبالحياةأنفسهموأسعدوا

.القرآنمعبالحياةأنفسهم

ودثه،المسلمينبلادفيكثيرون،القرآنأهلمنوالصالحاتالصالحونوهؤلاء

والقرآنيالإسلاميونشاطهم،نقصانفيوليستزايدفيوأعدادهموالشكر،الحمد

!العذابعنهابهمالثهيرفع،المسلمةالأمة""بركةوهميتزايد!

الربانيين،الأولياءلهؤلاءوسعادةومتعةأنسأ"الكريمللقرآنالجد"قناةوستكون

ويزيدونبتدبر،لهمتقدمهماويتابعون،المباركةالساعاتالقرآنيةبرامجهاأماميجلسون

ويزيدون،بالقرآنالواعيةالبصيرةحركتهمويزيدون،وتأويلهوفهمه،بالقرآنعلمهم

.القرآنلأعداءمواجهتهم

وواحة،المظلمالفضائياتليلوسطمنيرآ،قمرآالقرآنيةالقناةهذهوستكون

لتهوالحمدخيرأ،عليهاالقائمينالثهجزىوالإفساد!العريجاهليةصحراءفيإيمانية

العالمين.رب
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النتثامي)5(أنسأبوالنتههيدالعالم

،العراقأرضعلى"الشاميأنس"أبياستثمهادخبرمؤخرأالأنباءذكرت

"أبيمنطقةفي،المجاهدينإخوانهبعضمعفيهاكانالتيالسيارةقصفتحيث

أدىمما،17/9الجمعةيوموذلك،أمريكيبصاروخقصفهاوكانبغداد،في"غريب

المجاهد.الشيخاستشهادإلى

فارقنالأنناوحزنا،تأثرناولكننايوم،كلذلكنتوقعكنابل،باستشهادهنفاجألم

أمثاله.منالمجاهدينالعلماءلفراقونحزنالمجاهد،العالمذلك

ولقبهوكنيته،"جمعةيوسفد!عمرالمجاهد:الأديبالعالمهو"الشاميأنس"أبو

مدنإحدىمنلأنه؟شاميوهو،يكنىكانوبه"أنس"،اسمهابنفله،صحيحان

فيالرسميةدراستهتلقىوقد،م1969سنةمواليدمنوهو،المغتصبةفلسطين

.المنورةالمدينةفيالإسلاميةالجامعة

علمائهاأفاضلمنفاضلأ،عالمآأنس""أباالشيخ"صويلح"مدينةعرفتوقد

مدةالمدينةفيالإرسالحيفي"مراد"لمسجدوخطيبأإمامأعملحيث،العاملين

طويلة.

خلقوحسن،وفضلعلممنعندهوجدوالما؟الصالحونصويلحأهلأحبه

إلايحبونلاالصالحينلأنله؟اللهمحبةإلىإشارةلهالصالحينهؤلاءومحبة،وسلوك

حيث،وسلمعليهالثهصلىاللهرسولالإيمانيةالحقيقةهذهقرروقد،مثلهمصالحآ

ثم،جبريلفيحبه،فأحبهفلانأأحبإني:لجبريلقالشخصأالثهأحبإذاأنهأخبرنا

يوضعثمالسماء،أهلفيحبه،فأحبوهفلانآيحبالثهإنالسماء:أهلفيجبريلينادي

هـ.1425شبان؟3-م28/9/0420:السبيل،ء(
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!(1)الأرضفيالصالحونفيحبه،الأرضفيالقبولله

منمتمكنأبحق،عالمأكانلقد،صويلحفيأنس""أباالجاهدالزاهدالعالمعرفنا

وحديث،وتفسير،وعقيدةوأصولفقهمن،الشرعيالعلمجوانبمختلففي،علمه

هذافيفالجامعات؟الجامعيةدراستهمنالغزيرالعلمهذايحصلولم،وتاريخولغة

أشخاصآوتخرج"وكرتونات"،وشهاداتعلاماتتعطيإنماعلمأ،تعطيلاالزمان

!!الصادقينالباحثينالجادينالعلمطلبةمناللهرحممنإلا،جاهلينأميين

ومن،السعوديةفيالربانيينللعلماءمجالستهمنعلمهعلىأنسأبوحصللقد

الكتب،ومطالعة،العلمطلبعنيتوقفلاكان،وجديتهودأبهومطالعاتهدراساته

لخدمةفوظفهابمواهبهواهتم،والتعليمللتعلمفصرفهبوقتهاهتم،المسائلوبحث

وحافظة.وبصيرةووعيبملكةالعلممعوتعامل،العلم

عرفهوقد،العلمطلبةتعليمعلىحريصأموجهأ،ومرشدأمعلمآ،ربانيأوكان

فيوجلسوا،صويلحفيمراد""مسجدعلىفتوافدوا،للعلمالمتعطشونالشباب

والأصولالفقهفي،المختلفةالشرعيةالمتونيعلمهم،يديهبينعلميةحلقات

ربانيين.علمطلبةعندهمنويتخرجون،والعقيدة

فيصادقأ،اللهعلىمقبلأزينتها،عنعازفأالدنيا،فيزاهدأأنسأبوكان

بعضتصيبالتيالأمراضمناللهعافاهمتواضعأ...كانكما،بشرعهالالتزام

الدنيا،علىالتكالبومن،والاختيالوالمباهاةوالفخر،التكبرمنأيامنا،فيالعلماء

واستباحة،الآخرينعلىاللسانوطول،والوظائفوالمناصبالمراكزعلىوالحرص

المسؤولين.إلىوالتزلف،والمجاهدينوالدعاةالعلماءغيبة

وأمتعلمأوذاكر،أوعابدإما،اللهإلىبهيتقربعمل،فيإلاأنس""أباتجدلا

منييطلبوكانالثه،سبيلفيمجاهدأو،لدينهمتحركأو،موجهأوأوداعية،معلم

.0456/البخاريرواه(1)

147

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


.وغيرهفارسأبومحمدالدكتورمنذلكيطلبكانكما،مسجدهفيالدروسإعطاء

والسلفية،،الربانية:أساسيةثلاثةخطوطبينشخصيتهفيأنسأبوجمعلقد

وفهم،والسنةبالكتابملتزمأ"سلفيأ"وكان،اللهعلىمقبلأ"ربانيا"فكان؟والحركية

أعداءومواجهة،الشبابوتعليم،الإسلاملخدمةمتحركأ"حركيألماوكان،الأمةسلف

كبيرأ.جهادأوجهادهم،الإسلام

قدبهوإذا،الأمريكيالاحتلالبعدوافتقدناه،للعراقالأمريكاناحتلالآلمه

المعركةأرضمنالعديدةالجهاديةرسائلهوبث،اللهأعداءليجاهدالعراقإلىتوجه

الأقطار.مختلففيالصادقونالشبابوتابعها،""الإنترنتعلى

فيوهو،اللهشاءإنبالشهادةحياتهلهالثهختمحتىمجاهدأمرابطأوبقي

أنس"أبيالشهدالمجاهدللعالمنقدمهاحقشهادةهذه،عمرهمنوالثلاثينالخامسة

عندوندخرهابها،نعتز،واجبةالشهداءالعلماءمحبةلأن؟اللهإلىبهانتقرب،"الشامي

افه.
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لمجاهد)"(!قاعديفتيلا

في"الزعاترة"ياسرالأستاذالرائعوالمحللالمتميزالكاتبمقالشجونيأثار

وواليهللمحتلالولاء"فتوىعنوانهجعلوالذي،1.-1الجمعةيومالدستور

الفتاوىبعضيذكروهو،آلمهماوآلمني،الزعاترةالأستاذأحزنماوأحزنني"المعين

في"جاهلة"فتاوىوأصدروا،الأيامهذهفيللفتوىتصدروالبعفالذينالعجيبة

ورسالتها!!ودينهاالمسلمةالأمةوجودتهدد،حاسمةمصيريةقضايا

أنفسهمجعلوا،وارتباطاتهمبانتماءاتهممعروفين،لأناسفتاوىوقرأناسمعنا

الصحابةمنالصالحالسلفعلم"ووارثي"،والتحليلوالبحثالعلمأصحاب

أوراقهم،عنصادرأكانإذاإلايقبلفلا،السلفيالعلمذلكو"احتكروا"،والتابعين

بتواقيعهم.وممهورأ

مجاهديهاوعلىوروادها،الأمةعلماءعلىللفتوىالمتصدرونهؤلاءوتطاول

ومخالفة،والتضليلوالتبديعوالتفسيق،والتجهيلبالتخطئةوتناولوهموشهدائها،

الأمة.سلفوهدي،والسنةالكتابقواعد

المسلمينالإخوانجماعةأسس،جاهلأشعريصويخأنظرهمفيالبنا""حسن

وشذوذها.وانحرافهاجماعتهوضلالالبنا،حسنتجهيلفيكتبأبعضهموألف،الضالة

المقالاتفيهوكتبوا،وضلالهانحرافهفيكتبآبعضهمألفقطب""وسيد

الذيالمنشورذلكآخرهاكانأيضآ،العديدة"المنشورات"فيهوأصدروا،العديدة

."رايتهوحاملالعصرهذافيالتكفيرإمامقطب"سيدوعنوانهالأردنفيوزع

هـ.1425شعبان20-م5/01/4020:السبيل(*)
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لملأنهم؟مجاهدينليوانظرهمفيفلسطينأرضعلى"حماس"ومجاهدو

يقتلونوالذين!؟غيرهأمعرفاتيقصدونهلالأمر"،داوليالإماممنإذنأيأخذوا

"أهلويقتلونإذن،بدونيقاتلونلأنهم؟آثمونهمبلشهداء،ليسوامنهم

والسنة.الكتابيخالفونوبذلك،التهلكةإلىبأنفسهمويلقون،"الكتاب

إلاجهادلالأنهأيضآ؟مجاهدينليسوانظرهمفيالعراقأرضعلىوالجاهدون

الذميين،يقتلونوهم،(؟...وأعلاويأوالياوريقصدون)هلالإمامبإذن

.!إالإسلامفيالذميقتليجوزولا،الأمريكان

ومنشوراتهموأوراقهموأقلامهموفتاويهم"ألسنتهم"هؤلاءيطيلوبينما

ودعاتها،وعلمائهاوقدواتها،وأساتذتها،وعمفوتها،،الأمةقادةعلىوكتبهم

دينه،ينصرونوالذين،أولياؤه،وأحبابهاللهجنودهمالذينومصلحيها،وروادها،

"صمآنجدهمالحمقاء،الجريمةهذهالمفتونهؤلاءيرتكببينما،أعداءهويجاهدون

لأحدهمتسمعفلا،والصليبيينوالأمريكاناليهودمنالأعداء،أمامعميأ"بكمأ

وأهدافهم،وجرائمهماليهودكفرعن،تلفزيونيةندوةأوجلسةاودرسفيكلمة

كتابفيفقرةأوصحيفةفيمقالآلأحدهمتقراولا،والدينالأمةضد،ومخططاتهم

،الأمريكانأطماعمنالأمةيحذر،موزعمصورمنشورفينصيحةأو"أنيق"،مطبوع

أمامهم.والوقوف،مواجهتهمإلىالأمةويدعو

الشاعر:قولطعليهمينطبقإنه!؟المفتينالسادةهؤلاءعندوالحمقالغباءهذاما

دفنواصالحمنسمعواوماعنيفرحآبهاطارواريبةيسمعواإن

والجبنالجهلالخلتانلبئستعدوهموعنوجبنآعليناجهلآ

لاأنه،الأمةسلفوفهموالسنةالكتابمن-المفتونالسادةأيها-تعلمنالقد

درجة!القاعدينعلىالمجاهدينفضلالثهوأن،والمجاهدونالقاعدوناللهعنديستوي

وآفحفثرنآلقحررأؤليغتنآئموينينينآلفيهوني!تيرىلأ!:تعالىقولهفيصريحأهذاوجاء
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آلتروعدؤصزجةآتفيدلينعليوأنفييئبآنؤييغآلمحفرلينآللهيىقفعلوآنفيسهغبأقؤيهز،لتهلميبيليفي

(49:ءلنساا)(!عظيماآتجراتفيدينآغلئمحهدينآلئرؤفضتىآطئئتىج

الثه"فضلهموغيرها،وأفغانستانوالشيشانوالعراقفلسطينفيالمجاهدون

ثلاثينبارتفاعبابعتبةالدرجةوليست،درجة-القاعدونالمفتونأيها-"عليكم

!والأرضالسماءبينكماولكنهاسنتمترأ،

"تأجيل"إلىدفعوهمالذين،والأمريكانلليهودالمواجهونالمجاهدونهؤلاء

وغيرها،الماليةالخسائرومليارات،والجرحىالقتلىآلاففيهموأوقعوا،مخططاتهم

وأنتموالعلياء،الفضلسماءفيهموأشرفها،وأفضلهاوقادتها،"الأمة"سادةهؤلاء

والحصباء.الترابعلىالواقفون

يجبأنهوسلمعليهاللهصلىاللهرسولعلمنا:والمنطرونالمفتونالسادةأيها

واحفظوا،نفسهقدرعرفامرءآالثهورحم،ليصمتأوخيرأيقولأنالمسلمعلى

لمجاهد"!!قاعديفتي"لاالقاعدةهذه

بهذهمقالهليأوحىالذي،"الزعاترة"ياسرالمجاهدالمتميزللأستاذوتحية

!!الكلمة
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بم

(+)رمضانيليومنموذجيبرنامج

علىللحصول"موسم"المباركرمضانشهرأنالمسلمينعندعليهالمتفقمن

أحسنإنيريد،مماالكثيرمسلمكلفيهايحقق،مناسبةونرصةمنه،والزيادةالخير

.والأفعالالأقوالبصالحوملأها"وتوظيفها"،منهاالاستفادة

ويفيضها،للمسلمينيهيئها،نفحاتدئهأنأيضآالمسلمينعندعليهالمتفقومن

الثهلنفحاتأنفسهمويعرضوالها،يتعرضواأنإلىويدعوهم،بكرمهعليهم

ورحماته.وفيوضاته

منالكثيرالسنةأشهرفييتحملونأنهمأيضأالمسلمينعندعليهالمتفقومن

وتضيقحزكتهم،وتعوق،بهموتقعد،كواهلهمتثقلالتيوالأوزار،والأحمالالأثقال

،والغمومالهمومومن،والمعاصيالذنوبمنوأثقالأحمالوهي،حياتهمعليهم

وكل!والميادينالجوانبكافةفي،والخاصةالعامة،والانتكاساتالإحباطاتومن

المعالي.عنبهيقعدمنها،عبهخانصيبلهمناواحد

استقبالهيحسنوأن،ولهفةورغبةشوقعلىرمضانمناكلينتظرأنوالأصل

وأن،ودقائقهوساعاتهأيامهفيصحبتهيحسنوأنتربويآ،عباديأإيمانيأاستقبالأ

فيه.ونفحاتهوكرمهاللهلرحمةيتعرض

معالحياةلمتعةالمنتظرون،المحبونالمشتاقونأيهاأقبلقدرمضانشهرهوها

والتسابق،ظلالهفيوالعيشلمصاحبتهأنفسكموأعدوا،لاستقبالهفاستعدوا،الحبيب

فيه.والحسناتالخيراتمنالكثنعلىالحصولفي

وصالحة،صالحكليحققهالذيالأدنىالحدهوفهذا؟نهارهصيامفينتسابقلا

والصالحاتالصالحينعندموجودفهذافيه؟الخمسالصلواتأداءفينتسابقولا

هـ.1425شعبان27-م12/01/0420:الشيل(*)
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جهاديةعباديةإيمانيةبحياةوالبدءا!ربوية،الصيامحكمةتحقيقفينتسابقإنماأيضأ..،

.بعدهلمالتستمررمضانمنتبدأ،اجتهادية

أثقلتالتيوقيودنا،وأثقالناأحمالنامنلنتخلصوالأخواتالإخوةأيهاتعالوا

فهذاالثه؟طريقفيالانطلاقعنوعجزناونشاطنا،إيمانناوأضعفتوعزائمنا،هممخا

الجهود!ومضاعفة،السرعةوزيادة،والتخلصللتخففإيمانيةنرصةالمباركالشهر

الشهر؟هذامنالأولاليومساعاتمنذ،صادقةجادةتربويةبدايةبدأمناللهورحم

!!المستفيدهووالسعيدالأخير!يومهينتهيماسرعانالأوليومهبدأإذالأنه

وأن،ثمينالشهرهذامنيومكلأن-وأخواتي-إخوانيجميعأنوقنأنناوبما

علىولنحرصالمفيد،فيودقائقهوساعاتهأيامهتوظيففلنحسن،غاليةفيهدقيقةكل

،والأعمالالأقوال"توافه"فيأو،والمعاصيالمنكراتفيذلكمنشيءتضييععدم

.والاهتماماتوالأفكار

إخوانيأمامأضعفإننيوالصبر،بالحقوالتواصيوالإرشاد،النصيحةبابومن

منهياخذأنواحدلكليمكن،الرمضانيلليوم"النموذجي"البرنامجهذاوأخواتي

،بحذافيرهتطبيقهواحدكليستطيعلاقدنموذجيبرنامجوهو،ممكنةفقراتكبر

الإخوةبعضأنوأعلم،وعمرهووقتهوعملهوظيفتهمعيتناسبمامنهيحققلكنه

المقربين.السابقينمنلأنهم؟فقراتهفيعليهسيزيدونوالأخوات

والربع-الثالئةالساعة-يعنيبساعةالفجرأذانقبلالنوممنالاسيقاظ-1

جزءتراءة،ركعةعشرةإحدىالوتر:معالتهجدصلاة:التاليةالعباداتلأداءوذلك

طعامتناولثمالأسحار،فيالاستغفار،والتسبيحوالذكروالتضرعالدعاء،القرآنمن

.السحور

ثم،المأثوراتتراءةثموتسبيحاتها،وأورادهاأذكارهامعالفجرصلاة-أداء2

.القرآنمنجزءتلاوة

.ركعاتثمانيوهو،الأقصىحدهافيالضحىصلاة-3

عمله،حسبكل،الجامعةأوالمدرسةأوالعملأوالوظيفةإلىالانطلاق-4
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الخلق.وحسنوالسعادة،والرضىوالتفاعل،والحيويةالنشاطقمةفيوهو

كتابفيومطالعة،القرآنتلاوةفيالعصرقبلالوقتمنالاستفادة-5

نافع.إسلامي

جزءوتلاوةوجد--إندرسيخصملسماعوالمغربالعصربينالوقت-6

جلسةأو،مبرمجإسلاميدعويبنشاطالقيامأو،كتابفيمطالعةأو،القرآنمن

إلىوالتضرعللدعاءالمغربقبيلساعةوتخصيمنصف،رمضانظلالفيعائلية

والظالمين.الكافرينوعلى،وأمتهبيتهوأهلللشخص،الله

المسجدإلىوالتوجه،العبادةفيللنشاطالافطارعندالطعاممنالتقليل-7

.النومقبلالقرآنمنجزءوتلاوة،والتراويحالعشاءلصلاة
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بم

(ءرمضانيةانتفاضةنحو

التي،الرتيبةوالروتينياتوالمألوفاتالعاداتمنالكثيرفيهتتغيررمضانشهر

رسولطريقعلىوساعاتهالمباركالشهرهذاأيامنعيشوعندماحياتنا،وتقيدتأسرنا

الغاليةدقائقهمنالاستفادةنحسنف!ننا،الكراموأصحابهوسلمعليهالثهصلىالله

أيامهتنتهيحتىمنهالأولىالأيامتدخلأنفمابها،نحسنكادفلاسريغا،تمضيالتي

بصالح،ولحظاتهوساعاتهأيامهاستغلاللحسناللهيوفقهالذيهووالسعيد،الاخيرة

والأفكار.والمشاعروالأقوالالأعمال

الجهادية،"الأقصى"انتفاضةالشهرهذامنالأولىالأيامنجتازونحنونتذكر

الخامسعامهاوبدأتاليهود،الجرمينالشياطينمواجهةفيأعوامأربعةقطعتالتي

منآيةالصمودوهذا"جباليا"،مخيمفياليهودقواتأمامالمجاهدينأساتذتنابصمود

العرببلادفي،والشعبيينالرسميينمنالجهاد،عنللمتثاقلينيقدمها،اللهآيات

عليهمالانتصاروأن،ممكناليهودأمامبثبابالوقوفأنفيهاويخبرهم،والمسلمين

بحبلالاعتصامفيوالأفعالالأقوالوصدقت،والعزائمالنياتعمدقتإذا،ممكن

معهمومنالعراقيينالمجاهدينانتفاضة،الغربفي"الأقصى"انتفاضةمقابلوفيالثه.

حول،اللهآياتمنأخرىآيةوهيواذنابهم،الأمريكيينالمجرمينضد،الشرقفي

القيامإلىوأخواتيإخوانيأدعواقه.سبيلفيالمبرورالجهادوثمراتوبركاتفضائل

وفيالغربفيالجهاديتين،الانتفاضتينأجواءنعيشونحن،رمضانيةإيمانيةبانتفاضة

علينا،الواجبةالانتفاضةبهذهللقيامفرصةالمباركالشهرهذامنولنجعل!الشرق

بها.نقملمإذانفلحلنوالتي

نأيجبالتي،والعاداتوالاهتمامات،والأفعالوالأقوالالأشياءهيكثيرة

هـ.1425رمضان4-م19/01/0420:السبيل(*)
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الروتينيبرنامجنانغيرونحن،الأفضلنحوونغيرها،المباركالشهرهذافيعليهاننتفض

،"الإيمانية"الانتفاضةبهذهالقيامونستطيعالتغيير،علىنقدروإننا،الرتيباليومي

وغترناواستيقاظنا،نومناأوقاتوغئرناوشرابنا،طعامنامواعيدغيرنانحنفها

تصبولمحياتنا،تتدمرولمومحاضراتنا،دروسناوغيرناوانصرافنا،دوامناساعات

بالشلل!شخصياتنا

والعبوديةوالذلالضعفعلى"الئورة"!ان،ممكنالرتيبالروتينتغييرإن

ممكن،اللهلشرعالمخالفةالجاهليةوالأعرافالعاداتأسئرمنالتخلصوإن،ممكنة

صادفاقرازانتخذأنالأمرفيماكل،ممكنالمعالينحوالمؤمنةبالنفسالارتقاءوإن

الإيمانية.الانتفاضةبهذهجازفاجاذا

تغييرإلىتحتاجمنا،واحدكلحياةفيوالممارساتوالعاداتالأشياءهيكثيرة

التربويالشهرهذامنفلنجعلعليها؟الانتفاضةإسلامهمنهويطلب،وتبديل

مثل:،الواجببهذاللقياممناسبةفرصةالجهادي

لاومايعرفلماوالعبودية،والشرابالطعاممنالإكثارعلىالانتفاضة-

بحشوهاالمعدةإرهاقعدمإلىتدعوناالتي،السنةعلىولنكل،الأكلاتمنيعرف

فثلثفاعلأ،بدلاكانن!ف،صلبهيقمنلقيماتآدمابنبحسب5:والشراببالطعام

وعاءآدمابنملأما8الآخروالحديث،(1)هلتنقسه..وثلثلثمرابه،وثلث،لطعامه

(2)هبطنهمنشزا

الطعامدعاياتوراءواللهاث،الإنفاقفيوالتبذيرالإسرافعلىالانتفاضة-

المصروفاتوضبط،والعقاراتوالسيارات"والاكسسوارات"،والأزياء،بار!ثلاو

الجاهدين.ودعمللصدقاتالميزانياتمنجزءوتخصيصوال!فقات،

والأعمالالاهتمامات"توافه"علىوالإقبال،والتثاقلالكسلعلىالانتفاضة-

.674/حيانوابن،2380الزمذي/رواه(1)

.0238والزمذي/،132-4أحمد/رواه(2)
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والجلساتوالمرئياتالمسموعاتمنفيهخيرلافيماالأوقاتوتضييعوسفاسفها،

.ترالزياوا

الأموالتشهلكوالتيالثه،لشرعالمخالفةالسيئةالعاداتعلىالانتفاضة-

.رعمالأوا

والكراهيةوالحسد،الأنانيةمثل،الخطيرةشخصياتناأمراضعلىالانتفاضة-

نحوفلنتوجه؟اللهلغيروالعبوديةوالذل،والإحباطوالتشاؤموالسلبية،والانعزالية

.إإالكرامالمنتفضونأيهاالإيمانيةالانتفاضةهذه
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بم

(5)!إالغيلانومدرسةالغول

منوبطلالجهاد،نرسانمنآخرفارس،"الغول"عدنانالجاهدالقساميالقائد

بإذنشهيدأالثهولقي،الماضيةالجمعةليلةالجهاد""صهوةعنترجل،المواجهةأبطال

وموكب،المترجلينالفرسانبركبوالتحقالشهيد،المجاهدومساعدههو،الله

فرحأمكرمأ،منعمأاللهعندواستقرالثه،شاءإنربهمعندالأحياء،المجاهدينالشهداء

الشاعر:قولالشهداءإخوانهوفيفيهوصدق،تعالىاللهشاءإنمسرورأ

المسانربالإيابعينأقركماالنوىبهاواستقرعصاهافألقت

تقريبأعمرهنصفوعاش،والمواجهةالجهادمعحياتهالغولالشهيدأمضى

نأإلىاليهود،قبلمن"وفطازدأ"،الاستشهاديةالجهاديةعملياتهفيلليهود"فطاردأ"

مسلمكليتمناهاالتي،المباركةالخاتمةبهذهعمرهوختمله،الثهقدرهالذيأجلهحان

.!صادق

تنتجالتى!القساملكتائب"الحربية"الصناعةعلىمشرفآالغولعدنانكان

وتوجيههاوإنتاجها،الصواريخهذهصنعاللهعلمهحيث،المختلفة"القسام"صورايخ

أخيرأاللهبفضلوتمكنمداها،وزيادةوتحسينهاوتطويرها،اليهوديةالمستعمراتنحو

الهجومفيحماسمجاهدواستعملهاوالتي،للدباباتالمضادةالصواريخإنتاجمن

إيقاففيمباشردورالقساميةالصواريخلهذهوكان"جباليا"،علىالأخيراليهودي

!القوياليهوديالجيشوتراجع،اليهوديةالدبابات"وإعطاب"،اليهوديالهجوم

القوية!المجاهدينضرباتأماموانسحابه

آيةوالياسينالقسامصواريخصانعيمنوتلاميذه!اخوانه"الغول"كانلقد

وأهمية،والمجاهدينالجهادفضللتعرف؟الأمةلهذهالحكيماللهيقدمها،اللهآياتمن

هـ.1425رمضان11-م26/10/0420:السبيل)ء(
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الأبرار.بهؤلاءالاقتداءووجوب،المغتصبينمواجهة

،اليهوديوالموسادالجيشيترصدهم،مطاردونفجاهدونزبانيونشباب

والتجسس،والتنصتالرصدأجهزةأحدثمستخدمينويتابعونهم،العربوعملاء

يصنعونإنما،بذلكيكتفونولا،وجهادهممواجهتهمفييستمرونذلكومع

بتطويرهاويقومون،اليهوديةوالدباباتالمستعمراتعلىيطلقونهاقساميةصواريخ

منالعظماءإلافيهايثبتلاالتي،العجيبةالأجواءتلكفيهذاكلوتحسينها،

!!رجاللغيرهميقالأنوعيبالرجالهم:القائلقولفيهميصدقالذين،الرجال

أسلحةمنأوتواما-بكلاليهودفشلإنالثه،آياتمنآيةهذهأليس

أهدافهاإلىوصولهاومنع،القساملصواريخالتصديمن-متطورةمعقدةوتكنولوجيا

الصواريخاليهود،تصرفتحتكلهاالأمريكيةالأسلحةومصانع!المستعمراتفي

التي،"البدائيةالقسامية"الصواريخمهمةإبطالعنتعجزالمختلفةالمتطورةالأمريكية

العلميةالعقولأصحابيفكرولذلك،وتلاميذه!اخوانهالغولعدنانصنعها

أمريكيةصواريخصنعفي،والأمريكاناليهودمن،الأسلحةصانعيمنالكبيرة

لتتمكن؟القسامصواريخبمستوىتكون،معقدةتكنولوجيةوليست،بدائيةيهودية

لها!التصديمن

عصرفي،الإرادةعظيمالصغار،بالأقزامملئعصرفيكبير،"الغول"عدنان

العزيمة!فاقدي،الإرادةمشلوليبالمعوقينامتلأ

مسمياتها-علىالأسماءتنطبقماوكثيرأ-نصيباسمهمنلهالغولعدنان

وغولألها،خططالتيالجهاديةعملياتهفيعليهمغولأاليهود،على"غولأ"كانلقد

منالمئاتوجرحوافقتلوا،إليهموجههمالذينالاستشهاديينتلاميذهفيعليهم

!اطلاقهاصنعهاعلىوأشرفلها،"هندس"التيالصواريخفيعليهموغولأاليهود،

!ارادةعزيمةفحطمواأمتضا،علىاليهودفيه"تغؤل"عصرفيغولأكانوتوجيهها،

الضبع")أيفعلكمابهم-فعلواواستضعفوهمواسترهبوبهم،الأمةمنكثيرين

.!ونعاجوأنعامظباءإلىوغيلانأسودمنوحولوهمعقلها-يأخذعندمابفريسته
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لاغتياله،سابقةيهوديةمحاولاتمنالغولعدناننجىأنالحكيماللهحكمومن

تطويرعلىأشرفحتى،عمرهفيالثهومذشهداء،أبناءه!تاثنينفيهاقدم

التلاميذمنالمئاتدزبحتىموتهالثهوأخروتحسينها،القساميةالصواريخ

منهمكلوأخذ،الصواريخهذهصناعةفيخبراء"مهندسين"وجعلهم،المجاهدين

تلامذةتدريبعلىيعملهؤلاءمنواحدوكل،القسامكتائبفيالجهاديموقعه

آخرين!

وكلوخزجهم،"الغيلان"منالمئاتدزبمابعدإلاالغولعدنانيستشهدلم

.!الغيلانهذهمواجهةفي""شارونينجحولنجددأ،غيلانأيخرجهؤلاءمن"غول"

.!!الأتزامعصرفيالعمالقةأنتموقادتنا!سادتناأنتمالجاهدون":"الغيلانأيها
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بم

ا)ء(الجهادافيالفهآيات

العراقفيوالأمريكانفلسطينفياليهوديجاهدونالذينالجاهدينإن

هذهفيعاليآيبدوالذيوالإستشهادالجهادصوتلهمان،اللهآياتمنوأفغانستان

علىوالكانرينالمسلمينبينمواجهةكليجعلالحكيمالثهوإن،اللهآياتمنالأيام

.!آياتهمنآيةوالمكانالزماناختلاف

تعالىقال،الكريمالقرآنفيصريحآوردماهذابلعندنا،منمبالغةهذاوليس

جهتروتخ!ثروئ،لىسص!غقبوئيقذينىكنزو(قل!بدر:غزوةفيجرىبماالتذكيرفي

ؤ\خرئ،للهشصبيليفتفيليئةآئتقتايئتينفيةاتةقكغحانقذ!آتمهادؤبئسى

ليئزيى1يفذقإئيسثاغمنيقحيهئؤيذوآلتةزتمهـآلعغنيمثثئيزيرؤنفم!مايرير

.21،131:عمرانآل9(!آلأبقترلأؤب

وعزائمهم،هممهموتغلالكفار،نفوسفيوالإحباطاليأسالآية"تقذف"

لهم:قولهافيوذلك،شديدةنفسيةحربآعليهموتشن،ومقاومتهمإرادتهموتشل

الكفارأيهاننصحكمأي:،(!آتيهاذوبئمئقجهضرإلىوتخشروئ!سم!غتبوئ

ودمائكم،وأسلحتكمبأموالكمواحتفظوا،والمسلمينالإسلامحرببعدمالأعداء

المغلوبينالخاسرينأنتمكنتمحربنا،علىوأصررتمبالنصيحةتأخذوالمفإن

.!المنهزمين

حيثبدر،غزوةفيلكمجرىمافتذكروابذلكالكفارأيهاتصدقوالموإن

ودلالةودرسآوعبرةآيةذلكفيوجعل،الهزيمةبكموأوقع،المؤمنينجنودهاللهنصر

.!!وتتعظونتعتبرونلعلكملكم،

هـ.1425رمضان18-م2004/11/2:)*(السبيل
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عليهاللهصلىاللهرسولهزمهمالذين،قريشبكفارخاصأالخطابهذاوليس

ملاحظةإلىفيهالثهيدعوهم،ومكانزمانكلفيالكفاريشملعامهو!انما،وسلم

لأعدائه.وهزيمته،لجنودهنصره!الى،الجهاديةآياته

حربأعلينايشنون،وغيرهمالأمريكانوالصليبييناليهودأنعليهالمتفقومن

أنهمأيضأعليهالمتفقومن،والمسلمينالإسلامعلىالقضاءبهدف،صليبيةعالمية

الجهاد""علموأنمنها،الشيطانيةأهدافهميحققوالنوأنهم،الحربهذهفيفاشلون

عاليأ!سيبقىالجهادوصوتمرفوعأ،سيبقى

لهم:قائلينبالآيتينوالأمريكاناليهوديخاطبواأنإلىوأخواتيإخوانيوأدعو

آنقتآيئتغنمافيءايا*لكغحانقذ!آئمهادقن!ئبؤجهغصلملىوتخثروئم!ققبوئ!

سمس؟ئؤيدوآدتهرأهـآلعترفث!تهض!اير!يرؤنهمق\خرى،دتهشئييليفتفيليصة

.(!آلأبضنمرفيؤبليئزيرذ؟يثفى،ئ!ثآغمن

آياتمنباهرةآيةالمعاصرالإسلاميالجهادأنبما:وأخواتيلإخوانيوأقول

قناعةلنزدادإياها؟ويرينالنااللهيقدمها،اللهآياتمن""آيةصادقمجاهدكلفإن،الله

الله!بإذنالآتيبالنصرويقينأالجهاد،بخط

.أيامقبلاللهحفظهلادنبنأسامةفعلهماإلىوإخواتيإخوانيأنظاروألفت

منسنواتبعدوثباتهوجودهلأنالثه؟آياتمنلادنابنحياةتكونكيف

وتعلنلنا،الثهيقدمها،اللهعندمنآيةعليهالصليبيةالأمريكيةالعالميةالحربشن

حفظه.فيوعظمتهاللهوقوة،عليهالقضاءفيأمريكافشلالآيةهذه

ملياراتذلكفيوأنفقت،قتلهأرادتأمريكاأنلادنابنموقففياللهآية

ويبقيهيحفظهأنأراداللهلكنشيء،كلودمرت،أفغانستانواحتلت،الدولارات

هزيمةالسذجالأمريكانوأراد،اللهإرادةمعالأمريكانإرادةوتصادمتحين،إلىحيأ

هزيمةفي،فرعونمعفعلكمابهمالثهوفعل،إرادتهالثهوحققهمففزموا،اللهإرادة

.!السلامعليهموسىنبيهحمىعندما،إرادته

فاجأ!انما،وأفغانستانباكستانبينالحدودعلىمختبئألادنبنيبقولم
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هذاوجهها،"نفسية"حربأفيهعليهمأعلنمصور،بشريطأمامهالفاشلينالأمريكان

قادتهموإلى،وإراداتهمعزائمهموإلى،ومشاعرهمأعصابهمإلىالكبيرالمجاهد

قلوبهم،فيالرعبأدخلت،بينهم"نفسية"قنبلةالمصورشريطهفيوفجر!وزعمائهم

آيةإنها!!حربهباستمراروالتعهد،عليهبالردوسارعا،وكيريبوشيدفيوأسقط

بهاوينشغل،عاليةجبالفيمطاردمجاهديدعلىاللهيجريها،اللهآياتمنعظمى

المباركالجهادوبركاتفضائلمنوهذا،ومخابراتهومخططيهبزعمائه،أجمعالعالم

المبرور!

الطيبأبيقول،عموتهوسمعواالمسلمونرآهالذي،لادنابنعلىوينطبق

:الرومهزملماالدولةسيفمدحفيالمتبي

نائموهوالردىجفنفيكأنكلواقفشكالموتفيوماوقفت

باسموثغركوضاحووجهكهزيمةكلمىالأبطالبكتمر

تحتإيرانأوالعراقمدنفيالمقيمفلان"الله"آيةوليسبحهاده،اللهآيةهوهذا

.!!الأمريكانحماية
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بم

القدر+(والقدروليلةالقرآن

ألفمنخيرأوجعلها،السنةلياليأفضلهيبليلةالمسلمةالأمةاللهخص

الليلةتخصيمهذهومنسنة"،وثمانين"أربعحواليمنخيرواحدةليلة:أيشهر.

سورةباسمها:سورهإحدىوسمىفيها،الكريمالقرآنأنزلأنهالمسلمةبالأمة

آتقذرلقة!آنقذيىققةقازنذإؤقآ!آنقذيىلقزفيآنرتتةإتآ!فيهاتعالىقالالقدر،

آلتخيرمظقجحتئ!تنزيآئرتنكلزيهمبإدنييتهاؤآلروخائتلبهكةتتزذ!ضتهرآقنىيقخير

.!5-1:القدر9(!

المنزلةوهذه،العاليالقدرهذالهاجعل،المباركةالليلةهذهفيالقرآنوإنزال

قدرهاوهوووجودها،حياتهاوهو،الأمةهذهكتابهوالقرآنلأن،العظيمة

ومنزلتها.

القرآنإنزالفيحكيمواللهشهر،ألفمنخيرأالقدرليلةجعلفيحكيمالله

الثهصلىمحمدبعثةبدءهووسلمعليهالثهصلىالثهرسولقلبعلىوإنزالهفيها،

الأمةهذهميلادكانلقد!الإسلاميةالأمةهذه"ولادة"معناهبعثتهوبدء،وسلمعليه

بعثةبدءلحظاتوفي،القرآنإنزالبدءلحظةفيميلادهاأنأي:القدر،ليلةفي

،بالقرآنكانتونشأتها،بالقرآنكانميلادهااناي:،!وسلمعليهالثهصلىالرممول

وقدرها،بالقرآنمرتبطووجودها،بالقرآنمرتبطةوحياتها،بالقرآنكانونموها

.بالقرآنمرقبط

صلىاللهرسولوكانالقدر،ليلةمنبدءأسنة،وعشرينثلاثأينزلالقرآنبقي

وتخرجتمنه"،الأمة"فانبثقت،أساسهعلىويصوغها،الأمةبهيربيوسلمعليهالثه

هـ.1425رمضان25-م9/11/0420:السبيل(0)
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الدعوةأمةلتكون؟والعالميةالإنسانيةلمهمتهااللهوأخرجها،وآياتهسورهمن

للئايمررأخرجتأقةختركئئتم!:تعالىقال،والشهادة،والقوامة،لأستاذيةوا،والرسالة

وقال،0111:عمرانآل9(بألئرؤتؤيمنو!آتمن!رعقؤتئهؤئيآلمغزوتتأئيون

غيننمآلرسهموذؤيكو!ألتالهمىئشهدآءلمححولؤأوشطاأقةجعقتبهنمؤكذلل!!:تعالى

.!431:البقرة1(شهيذا

وحياتهاوجودهاوربط،والقرآنالأمةبينوثيقأالتلازمالحكيماللهجعللقد

إلالهاحياةولا،للقرآنبتقديرهاإلالهاقدرلاأنهأي،بالقرآنقدرهاوربط،بالقرآن

هذاابتعادنتيجةنرىنحنوها،بالقرآنبصلتهاإلالهامنزلةولا،القرآنمعبحياتها

.!وخسارةوحيرةوضياعأذلأ،القرآنعنالأمةمنالجيل

قدرفلا،بالقرآنمرتبطفردكلقدركذلك،بالقرآنمرتبطالأمةقدرأنوكما

لهحياةولاوجودولا،بالقرآنإلالهسمعةولاذكرولا،بالقرآنإلالهمنزلةولا

تكونوأن،بالقرآنإيمانيةولادةيولدأنالأمةفيفردكلفيالأصللأن،بالقرآنإلا

.بالقرآنمرتبطةوحياتهحركتهتكونوأن،وبالقرآنالقرآنعلىوحضانتهنشأته

الذكرعنتبحثويامن،والمنزلةالقدرعنتبحثمنيا:الكريمالأخأيها

حياةولاذكرولامنزلةولاقدرفلا،بالقرآنمحصورإنه،الطريقهاهي،والسمعة

(!ئخثفونفؤ!مؤقرلقؤمكتكتوبخزلاتفر!القانل:اللهوصدق،بالقرآنإلالك

.!44:الزخرفأ

،والصلاةبالقيامالقدرليلةإحياءإلىوسلمعليهالثهصلىاللهرسولدعاناوقد

إيماناالقدرليلةقاممن:هوالسلامالصلاةعليهفقال،والعلموالتلاوةوالذكر

.(1"هذنبهمنتقدممالهغفرواحتسابأ

وأن،المباركةالعظيمةالليلةهذهنحيأنلنا،اللهأتاحهاعظيمةفرصةوهي

فنريح،والمعاصيالذنوبمنظهورنا،علىحملناهالذي"الثقيل"الركامعنانمحو

.1932/النسائيرواه(1)
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الثهمعالعهدونجددجديد،منإيمانيةولادةفيها"ونولد"،الليلةهذهفيمفأنفسنا

دار!.حيثمعهندوروأن،القرآنمعنبقىأنعلى

منالوترلياليفيالقدرليلةالتماسإلىتدعوناالصحيحةالأحاديثأنومع

كانالصحابةبعضأنإلاخاصآ،اهتمامأبهاللاهتمام؟رمضانمنالأواخرالعشر

اللهرضيكعب"بن"أبيأنصحفقد؟رمضانمنداوالعشرينالسابع"بليلةيحددها

منوالعشرينالسابعليلةأنهاعلىيقسمكان-بالقرآنالأنصارأعلممن-عنه

صحته،منمتأكدأمرعلىإلااليمينيحلفأنجليللصحابييمكنولا،(1)رمضان

والعشرين!السابعبليلةتحديدهافيعنه،اللهرضىكعببنأبيمذهبعلىوأنا

إليهاوفقتقد1كونأنفيورجاءأملوكلي،النيةبهذهاللهشاءإنوأصليهاوأقومها

.إإحيائهاوإلى

هي:تقولتكادالسورةكلماتأنالقدرسورةفي"القرآنيالتعبير"لطائفومن

الشهر،أيامعددعلى،"كلمة"ثلاثونالقدرسورةكلماتإن،والعشرينالسابعليلة

القدر""ليلةوإن!السورةفيوالعشرونالسابعةالكلمةهو"هي"المنفصلوالضمير

سبعحروفهافمجموع،مراتثلاثالسورةفيومكررة،أحرفتسعةمنمكونة

.!!وعشرون

.792الزمذي/رواه(1)
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بم

للعملاء)+(درس

وتخلوا،أمتهمعنانسلخواالذين"للعملاء"،اللهيقدمهاالتيالدروسهيكثيرة

يحسم"الذيل"ارتباطبهموارتبطوا،والدينالأمةلأعداءخدمأوصاروا،دينهمعن

يقدمهاالتيالآياتهيوكثنة!الدروستلكيعونلاالعملاءهؤلاءولكن!الحيوان

لالكنهم،وأمتهمرشدهمإلىوتعيدهموتهزهم،توقظهملعلهاالعملاء،لهؤلاءالثه

عليها،مغطىوعيونعليها،مطموسبقلوبمعهايتعاملونوإنماإليها،يلتفتون

نيءايؤقن!و!إئنوجل:عزاللهقولعليهموينطبقعليها،مضروبوآذان

ينطبقكما،11.:هيوسف9(!مغيرض!ونعنهاوهتمعلئهاتمروتوآلأزفيآف!خؤت

لاثممزتاتفآؤشزة2عا!تنفيطتنوئآتهزآؤلاترؤن!:تعالىقولهعليهم

.6211:التوبةأ(!تذ!روئؤلآهتميموبوئ

لإسعادولا،لمصلحتهمليسلكن،كثيرةأعمالأيعملونالذينهمالعملاء

أمتهمبهاليحاربواالأعداء؟إلىبهايتوجهون!انما،أمتهملخدمةولا،أنفسهم

حقير!تافهماديشىمقابل،لأعدائهمويمكنون،ودينهم

"إسقاط"علىيحرصونالذين،وغيرهموالأمريكاناليهودمنالأعداءوإن

احتقار،نظرةإليهمينظرون،أمتهمضدوتجنيدهم،الأساليببمختلفالعملاء

ويتخلصونيلفظونهم،القذرةمهمتهمتنتهيوعندما،!اهانةبإذلالمعهمويتعاملون

منهم.فائدةولا،عليهمعبئأيصبحونلأنهم؟يقتلونهموقد،منهم

معانهزمواالذين،"اللبناني"الجنوبعملاءمناليهودأذنابأحدقالهاولقد

لقد:بحسرةالعميلهذافقالوأذلوهم،اليهودفاحتقرهم،لبنانجنوبفياليهود

!!القشرةترمىكماورمونا،""الليمونةتعصركمااليهودغصتزنا

هـ.1425شوال3-م16/2004/11:السبيل(*)
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قشرةمنأكثرقذارتهمانتهاءبعدأسيادهمعنديساوونلاهكذا،العملاءوكل

!!ليمونة

وعبرةدرسأالثهقدمها،"أمريكي"لعميلسوداءنهايةمؤخرأالأنباءتناقلتوقد

!؟العبرةبتلكيعتبرونمنأينلكنعمل،لكل

المخابراتبهاتصلتسنة،وخمسونائنتانعمره"العنسي"محمداسمهيمنيرجل

لها،عميلأيكونأنورضيلصالحها،وجندتهحبائلها،فيوأسقطته،الأمريكية

الأمريكيةالجنةوأنمليونيرأ،سيكونأنهوأرته،مغريةجذابةوعودأووعدته

بدهائهمؤيد"محمد"اليمنيالشيخيورطأنمقابلمنعمأ،فيهاليخلد؟بانتظاره

بجريمةفيهاليحاكمأمريكا،إلىالشيخبتسجينتهي،"هل"طعمآويكون،ومكره

وتمويلها.القاعدةتنظيمعملياتودعم،الإرهاب

العنسيالعميلوتولى،الشيطانيةالخطةالأمريكيةالمخابراتشياطينورسم

"عملفيالمشاركةبحجةألمانيا،إلىصنعاءمنومساعدهالمؤيدالشيخ"وجر"تنفيذها

،"المسكين"الشيخعلىالشيطانيةالحيلةوانطلت!هناكومرضاتهاللهلوجه"إسلامي

"فخ"هو!انما،إسلاميعملثمةليسبانهليفاجأ،مساعدهمعألمانياإلىووصل

أشرطةالعنسيوسجل،العنسيعميلهاطريقعن،الأمريكيةالمخابراتبهأوقعته

،المخابراتبمعرفةعليها،والزيادة،الأشرطةتلك"دبلجة"وتمتالمؤيد،للشيخ

ضدملموسأماديأدليلأالمؤيدالشيخبصوت"المدبلجة"الأشرطةتلكوصارت

!!التريهةالعادلةالأمريكيةالمحاكمأمامليحاكم،مجرمإرهابيأنهعلى،وبصوتهالشيئ

بانتظار،"نيويورك"سجونأحدفيليسجنألمانيا؟منومساعدهالشيخترحيلوتم

.!القادمةالسنةمطلعستتمالتيالعادلةمحاكمته

الأمريكية،المخابراتترصنةفيالأولالدورالعنسيمحمدللعميلوكان

فيهاتسلكالتيلأمريكا،المعتادةالطريقةوهيألمانيا،إلىاليمنمنالشيخوخطف

الحريةحامية،العظمىالدولةوهي،والقرصنةالخطفعصاباتمسلك

.!!طيةلديمقراوا
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رجالوكان،والمكافأةالجزاءوقتجاءالقذرة"لاالعميلمهمةانتهتوبعدما

بآلافدائمشهريراتبمعدولار،مليونمنأكثربإعطائهوعدوهقدالمخابرات

ولأسرتهلهدائمةإقامةوترتيب،الأمريكيةبالجنسيةالتجنسجانبإلى،الدولارات

.إإأمريكافي

انتظر،المصيدةفيالمؤيدالشيخصارولما،بدقةالخطةونفذ،العميللعابوسال

جوازهوحجزوافقط،دولارألفمائةالموعودةالملايينمنأعطوه:الجائزةالعميل

ويرجوهم،إليهمويتوسليراجعهموصار!اليمنمنأسرتهلهيحضرواولم،عندهم

امرأتهلأناليمنإلىالعودةمنهمفطلبله،يشجيبوالملكنهمبه،وعدوهماإنجاز

لأنه؟عندهم"رهينة"وجعلوه،العودةمنفمنعوهله،بحاجةالصغاروأولاده،مريضة

المؤيد!!.الشيخمحاكمةفيرئيسيشاهد

ماسرعانحلمأ،إلاتكنلمالموعودةجنتهأنليجدعينهالعميلفتحوهكذا

بدلتهلبس:حياتهإنهاءوقرروخسر،فأحبطشيئأ،الدنيامنيأخذلنوأنه،تلاشى

وصور،"بنفسهالنار"أشعلواشنطنفيالأبيضالبيتساحةوفي،بالصحافةواتصل

وأصيب،جسدهنيرانبإطفاءالإطفاءرجالوسارع،الدراميالمشهدالصحفيون

أحرقتالتيالنيرانبين،حرجةحالةفيوهو،المستشفىإلىونقل،شديدةبحروق

جوازهوفقد،ووطنهأهلهوفقد،وأولادهامرأتهوفقد،قلبهأكلتالتيوالنيرانجسده

بنارواحزق،والمعنويةالماديةآلامهمنيعانيوصار،الموعودةملايينهوفقدوإنسانيف،

!الأخرةبنارلاحتراقهمقدمةالدنيا،

وينطبق،وغيرهموالأمريكاناليهودعملاءنهايةعنالمأساويةنهايتهتختلفولا

لمتقالققخاكقر1!فريننلهننينقالادآلث!تطينكخثتن!:اللهقولأسيادهموعلىعليهم

.611:الحشرا(ضنثتيىى*

أظنلا؟العميلهذانهايةمنيتعظونوهل؟الدرسهذاالعملاءيعيفهل

.!!ذلك
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!

التنييط)*(وشيوخالتحريضعلماءبين

كافةفيعجئاأمرايرىوبصيرةبوعيالمرحلةهذهفيأمتنابهتمرلماالناظرإن

في"المفتين"اختلافوهوخطير،جانبإلىنشيرأنهناويهمنا،والمجالاتالجوانب

مدىتصويروفي،للأمةالمرضيةتشخيمالحالةوفي،تحليلاتهمفيوالمحللين،فتاويهم

وعنفاحدةعليهاالصليبيةاليهوديةالهجمةتزدادالذيالوقتفيبها..المحدقالخطر

!!وشراسة

يمكنمارأينا،الغاشمالأمريكيالعدوانمنالعراقأرضعلىيحدثماأمام

الحربفييفتيفالعايم"مفتئا"!!؟إنسانكلصاربحيث،"الفتاوى"فوضىتسميته

يفتي،والحاكم،يفتيالعاديوالمسلم،يفتيالمثففوالمسلم،يفتيوالشيخ،العراقعلى

،وأمريكانيهودعنصدرتشرعيةفتاوىوسمعنارأينابل،يفتيوالصحفي

زعماءواستاءالجهاد،ثوبيلبسونالذين،الجرمينالإرهابيينعنفيهايتحدثون

الإسلامتتريهوجوبإلىودعوا،الإرهابيينالمجاهدينتصرفاتمن"وأمريكان"يهود

!!بهألصقوهعما""المسالم

إلىالنظرفيوالشيوخالعلماءيختلفأنوحزنأ،وحسرةأسئىالقلبيملأمما!ان

هناكمجاهدينقيامومن،ظالمةأمريكيةممارساتمن،العراقأرضعلىيجريما

.!إوجهادهمالمحتلينلهؤلاءالتصديفي،الإسلاميبواجبهم

للأمريكانينظرلاإسلاميأوعربيقطرفي"شيخ"يوجدأنالغريبالعجيب

إخوانهضدوجرائمهموعدوانهماحتلالهميدينولا،مغتصبونمحتلونأنهمعلى

هذايهاجمنفسهالوقتوفي!!العراقفيفعلوهماعلىشكرهمإلىويدعو،العراقيين

هـ.1425شوال17-م30/11/4002:السبيل(*)
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ويعتبرهم،وعملائهمللأمريكانقتالهمويرفض،العراقفيالمجاهدينالمثئط""الشيخ

يكونوكيف!؟الجاهلةالفتاوىفي"الأعوج"الفقههذاما!!قتلةإرهابيينمجرمين

إرهابئا؟!قاتلأوالمجاهدمضحيآ،منقذأالأمريكي

الأمثلة:بعضوخذوا

حفظه-"القرضاوييوسف"الدكتورالمجاهدالعلامةالعايمتحدثفترةقبل-

الجهادهذاواعتبر،العراقأرضعلىالمحتلينالأمريكانجهادوجوبعن-الله

!!الحقوبئنالأمةونصح،الربانيينالمجاهدينعلىوأثنىشرعئا،واجئا

حرئاالعرببعضوشن،المحتلينمنأمريكثينبقتلالعراقفيالمجاهدونوقام

فيفاه-اللهفضر-أحدهمودعا!!"للإرهاب"مفتئاوجعلوه،القرضاويالشيخعلى

محاكمةإلىالأمريكئينالقتيقينأهل"الرعبفتاوى"ضحاياعنوانهاجعلكلمة

الإرهابيةبالفتوىقتلهماعنالمسؤولهولأنه؟دوليةمحكمةفيالقرضاويالمجاهد

أصدرها!!التيالمرعبة

فيهأدانواإسلامئابيائاالسعوديةفيالصادقينالعلماءمنمجموعةأصدرت-

ودعوا،هناكالأهلضدالظالمةالأمريكيةوالممارسات،للعراقالأمريكيالاحتلال

وذكرواالجهاد،علىالمؤمنين"وحزضوا"،وجهادهمالمعتدينهؤلاءمواجهةإلى

علىالمجاهدينواعتبروام!هم،البلادوتحرير،جهادهموجوبفيالشرعيالحكم

..مأجورينصادقينالعراقأرض

بالمسؤولية،شعورهمالبيانهذاإصدارإلىالربانيينالعلماءهؤلاءدفعالذي

الفةآخدوإذ5وجل:عزالثهلقولوتطبيفا،الحقبيانفيالشرعيبواجبهموقيامهم

وتطبيفا،(187:عمران)آلهتكئفوئةؤلآيلئاسةتن!تتثائيهتاقيأوئواالذينميمان

.(6ه:)الأنفال"ائعتاليغقىائفؤمجيينخزضصالئييإئقايا5أيفتا:اللهلقول

علماءصفوةهمربانئا،عالماوعشرونستةالجهاديالبيانهذاعلىووفع
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وسفرالعمر،وناصر،العودةسلمانالعلماء:مقدمتهموفي،وخيرتهمالسعودية

والحركيونالجهادوأنصارالجاهدونونرح-وحماهمورعاهماللهحفظهم-الحوالي

وانتصازاوتأييذادعقاواعتبروه،البيانبهذاالربانيونوالعلماءالإسلاميون

المادقين.للمجاهدين

وهو-أحدهموقام،ورفضوهالبيانذلكمناستاءواالمئئطين""الشيوخولكن

والنقدوالذموالتبطيء،التخذيلجانبإلىوانحاز-الفضائياتنجوممنلامعنجم

وأبطقه،العلماءهؤلاءبيانوهاجم،وعملائهمالأمريكانعنوالدفاع،للمجاهدين

!!"الأمريكانجهاد"بحرمةوأفتىللشريعةمخالفاواعتبره

،آخرونربانيونعلماءلهمانتصرالجاهدينالسعوديينالعلماءبيانوبعد-

البيانفيهدعمواصادفا،جهادئابيائاوأصدروا،بيروتفيإسلامئامؤتمزافعقدوا

صدورأثلجبماالمؤتمر،فيالقرضاوييوسفالمجاهدالمحزض""العايموتكلم،الأول

الجهاد.وأنصارالمجاهدين

علىالعلماءشكرتجهادتابيائاالعراقفي"المسلمينعلماء"هيئةوأصدرت-

.الأمريكانضدالجهاديةالعملياتتصعيدإلىودعت،موقفهم

جهادئابيائافأصدرواالعلماء؟لإخوانهماليمنفيربانيونعلماءوانتصر-

حفظهالزندانيالمجاهدمقدمتهمفيمجاهذا،عائاوعشرونستةعليهووفعلهم،داعفا

لله.ا

وحزنمجاهد،سعوديشاهمثالعراىاأرضعلىاسئشهدذلك؟!بعدوماذا-

وقالوا،شيطانيةنصيحةونصحوهوالتبطيء،التخذيلأهلبهفاتصل،مقتلهعلىأبوه

بابنك؟"غرروا"الذينهملأنهم؟والعشرينالستةالعلماءضدجنائيةقضيةارفع:له

!!منهمديتهوخذ،مقتلهفيالسببهمفكانوا،فتواهمونفذصدقهمحيث

مؤتمرإلىالثه-حفظهالعمر"-ناصر"المجاهدالدكتورذعيذلك؟بعدوماذا-
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ضدويعملوتحريف،فتنةداعيةواتجروهحماربوه،وهناك،الكويتفيإسلامي

الذيالوقتفي!!"الكويتفيأهلآولابكمرحئا"لا:أحدهملهوقال،الوطن

!!للأمريكانشيءكلفيهائفتح

تبطيءشيوختكونواولاالجهاد"،على))تحريضدعاةكونواالعلماء:أيها

!!وثبيطوتخذيل
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بم

)ء(المخابراتفيمسؤولإعترافات

أحداثبعدتوئى،الأمريكيةالمركزيةالمخابراتفيكبيرمسؤولشويا""مايكل

المكلف،الأمريكيةالمخابراتمنالفريققيادةم0120عامسبتمبرمنعشرالحادي

ضخمة،ميزانيةيديهتحتووضعت،القاعدةوتنظيملادنبنأسامةبملاحقة

دون،لادنابنللقبفعلىيستطيعونماكلونريقههووبذل،كبيرة!امكانات

قيادةغيرهوتولى،أسابيعقبلوأقيل،"سنوات"ثلاثمهمتهواستمرت،جدوى

الفريق.

اعزفخط!زا،كتاتاأسابيعقبلالأمريكيةالمخابراتفيالكبيرالمسؤولهذاالف

"الغرورهو:الكتابوعنوان،أيامقبلأمريكافيالكتابوطبع،خطيرةاعزفاتفيه

."الإرهابعلىالحربالغربيخسرلماذا:الإمبريالي

ماعلىشنتهاالتيالحربأمريكاخسارةهي:،يقينيةبنتيجةكتابهمنوخرج

،سنواتأربعقبل،والعشرينالحاديالقرنمطلعمنذ،الإسلاميبالإرهابئسمى

والصليبيةاليهوديةتعمدتوالتي،"الرابعةالعالمية"الحربسميناهاالتيالحربوهذه

لسانه:فلتةفيبوشسماهاوالتي،القرنهذامطلعمنذوالمسلمينالإسلامعلىشنها

الصليبية.الحرب

فيزالتماالتي،الحربلهذهأمريكابخسارة"شويا"الأمريكيالضابطيعترف

لمذلكومع،تدفعزالتوما،أفغانستانفيللحربدفعتمادفعتوالتيبدايتها،

معه،ومنلادنبنأسامةعلىالقبضمقدمتهاوفي،هناكالحربمنأهدافهاتحقق

دفعتوكلما،ورجالوعتادأمواليمن،العراقفيللحربتدفعماتدفعهيوها

هـ.1425شوال24-م7/12/0420:السبيل)ء(
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أكثر!!وترسختضدهاالمقاومةتصاعدتأكثر

بعدوالخسائر،الضحايامنأمريكابهاعترفتبماوالأخواتالإخوةوأذفى

وبلغقتيلأ"،226."الأمريكيينالقتلىعددبلغ:العراقاحتلالمنشهراعشرين

مليارمائتيمن1كثرأمريكاودفعت"أمريكي،آلاف1."منأكثرالجرحىعدد

صادقةليستلأنهاأمريكا؟بهاعترفتماأضعافالأرقامبأنعلغالها!تمويلأدولار

علىهامةدلالةلهفإغ،أرقاممنأمريكابهاع!ترفتماحتىلكن!تعلنهمافي

لأمريكا،النهايةبدايةيكونأناللهنرجوالذي،العراقي""المستنقعفيأمريكا""تورط

.!!العالميةامبراطوريتهاوتدمير

أمريكا،مواجهةفيلادنابناتبعهاالتيالخطةشوياالأمريكيالضابطوذكر

فيالاستبداديةللأنظمةالداعمةوأنها،والمسلمينللإسلامالأولالعدوأنهاعلى

تلكلادنابنفتجاوز،الاستبداديةالأنظمةتلكلزالتولولاها،الإسلاميالعالم

البلاء!أساسإلىوتوجه،الأنظمة

يحازاصار!اغا،جماعةأوتنظيمزعيمأوشيخمجرديعدلملادنابنإن:وقال

إلقاء!ان،الأمريكيينجهادعلىيقوممستقزاومذهئا،الإسلاميالعالمفيشعبئا

وأفكارهدعوتهلأنتعقيذا؟سيزيدهاوإنما،المشكلةيحللنقتلهأوالقبفعليه

.!بمحبتهيجاهرونالمسلمينمنوالكثن،الإسلاميالعالمفيمنتشرة

أفغانستانفيالإرهابعلىأمريكاحربأغكتابهفيالأمريكيالضابطواعترف

الميزانيةفيالعجزحصولإلىوأذتأمريكا،فيالحياةأسلوبغيرتوغيرهاوالعراق

الحريةعنوتخلوا،والمبادئالقيمالأمريكييونالمسؤولونتجاوزوقد،الأمريكية

سجنفيحدثماوذكر،الإرهابعلىالحرببحجة،الإنسانوحقوقوالديمقراطية

.!ذلكعلىمثالآانتهاكاتمنغريبأبي

المخابراترجالبإخفاقالأمريكيةالمخابراتفيالكبيرالمسؤولواعترف
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فيالمخابراتمسؤوليوبخط!،""الإرهابيينعنالمعلوماتجمعفيوفشلهمالأمريكية

منهميتلقلمالأمريكيالرئيسأنويقرر،الإرهابعلىللحربالمخططاتوضع

السيئةالمشورةلهقدمواالمسؤولينكباروأن،الحربهذهفيالصحيحةالمشورة

منها!السليمللخروجيخططولم،العراقاحتلالفي"!تورطثممنوأنه،الخاطئة

احتلتقدأمريكاإنفيها:يقولخطيرةصيحةالأمريكيالضابطويطلق

هذهفيكثيراوخسرت،الإرهابعلىللحرباز!ثكوأنفقت،والعراقأفغانستان

وأن،الحربقبلبالأمانشعوزاأقلالآنولكنهالها،الأمانتحقيقبهدف؟الحرب

ضدها!!.الإسلاميالعالماسثتغذتلأنها؟الحربإعلانبعدعليهازادالخطر

المكلفالأمريكيالاستخباريالفريقمسؤولاعترافاتخلاصةللناسلقدم

الأخطاءوآلمهساءهأمريكا،علىحريصأمريكيرجلكلاموهو،لادنابنبملاحقة

اعترافاتهفيوهو،الإرهابعلىحربهفيالامريكيالنظامبهايقعالتيالمتلاحقة

أمريكا!.مصلحةيريدوتحذيراته

الناسبعضلأنأمريكا؟ضدبالانحيازمتهم،مسلمعالمكلامليسالكلاموهذا

وجهلأ،متخيلةوأوهاقا،مبالغةأوغلؤاويعتبره،الربانيينعلمائناكلاميقبلونلاقد

.!الدوليةوالعلاقاتوالدبلوماسيةالسياسةبأصول

وجهادها،الاستعماريةأطماعهاأماموالوقوفأمريكامواجهةإلىالدعوة:إذن

علىأمامهايقفونوالذين،صحيحةدعوةوالجالاتوالميادينالأساليببمختلف

ولاحالمينولامخطئينليسوامنهاالأمةويحصنونيجاهدونهاوالذين،صواب

همين!وا

الوعيأصحابعلىينكرونللذينشويا""مايكلاعزافاتخلاصةونقدم

وحسن،بالإسلامالالتزاموحسن،الإسلامعلىالثباتخيارإلىانحيازهموالبصيرة

عنوالدفاع،ومخططاتهمأطماعهمأماموالوقوف،وجهادهمللأعداء،المواجهة
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الأمريكياليهوديالغزوأمامالأمةوتحصين،والنفسوالدينوالعرضوالمالالوطن

.!المعاصر!

روحأنتم:الصادقونالجاهدونوأيهاحق!علىأنتم:الحقعلىالثابتونأيها

.!!الثهشاءإنالأعداءيخسروبحهودكموقادتها،وسادتهاوأملها،الأمة
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+ظ

!100(5)يانقأشوكالداعية

الذييانى"،كولن"أشوكالعجيبالرجلهذاقصةمنطرفأأخيرأقرأت

علىالتآمرفيواسعةبنشاطاتوقام،التنصيريةالمنظماتفيالمراكزأعلىإلىوصل

الدعاةأنشطمنوصار،الإسلامإلىذلكبعدتحولثم،وتنصيرهمالمسلمين

علىدتهحمدأليزدادوا؟إسلامهقصةخلاصةللقراءأقدمأنفأحببت،الإسلاميين

هذهليلفيالساطعالنوروليروا،إليهودعوة،عليهثباتأويزدادوا،الإسلامنعمة

إليهم،الشيطانبهايتدسسالتي،والإحباطاليأسوساوسويزيلوا،المظلمالأمة

.للإسلامهوإنماالمشرقالمستقبلأنويعلموا

التصرانية،السودانية"الدينكالاقبيلةمن،السودانجنوبفيولد،"يانق"أشوك

أشوكنشأولذلكأفريقيا،ووسطشرقفيالنصرانيةالكنيسةمسؤولوالدهوكان

أمريكافيالجامعيةدراستهوأكمل،الكنيسةأ.حضانفيأصوليةنصرانيةنشأة

فيعليامناصبعدةوتقلد،الأديانومقارنةاللاهوتعلمفيوتخصصوبريطانيا،

منها:،المسلمينبلادفيالتنصيرتمارسمنظماتلعدةمديرأوكان،العالميةالكنائس

الإنماءوبرنامج،الطفولةلرعايةالنرويجيةوالمنظمة،الكنسيللعونالنرويجيةالمنظمة

الكنسيالتعليمومسؤول،السودانفيللاهوتالنيلكليةومدير،الصومالفي

عاموأمين،المسيحيالشبابمنظمةعاموأمينوشرقها،إفريقياوسطفيالعالمي

افريقيابشرقالعالميالكنائسمجلسعاموأمينإفريقيا،فيالمسيحيالتضامنمنظمة

ووسطها.

التبشيريةالمنظماتوكانت،عديدةلسنواتعديدةبأعمال"يانق"أشوكوقام

هـ.1425القعدةذو9-م21/12/4020:السبيل(*)
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السودانفيالتشيرفيبجهودهمنهااعزافأ؟حسابدونالعطاءعليهتغدقالغربية

ثراءوعاش،والسفراتوالسياراتوالمساكنالاموالمنأفريقيا،وشرقووسط

عدةفيوشاركمكرمآ،معززأالغربيةالدولمعظمفيوتنقلله،حدلاوترفأ

ومخططاته.المسلمينبلادفيالتبشيرأساليبلدراسة،سريةغربيةتبشيريةمؤتمرات

بأمريكا،لاتكساس"فيالاستراتيجيةالأبحاثمركزفيعقدسريمؤتمرأشهرهاومن

وصار،مراتعدةاليهوددولةوزار؟"الإسلاميالمدنواجه"كيف:شعارهوكان

.!!بطلاقةالعبريةيتحدث

وغنى،ورخاءوترف،دنيوينعيممنفيههوماكلرغمذلك؟بعدوماذا

يشعركان،وعملهنفسهعنراضيأيكنلمأنهإلا،عالميةوشهرةومسؤولياتومراكز

الاستقرارعنيبحثوكان،العاطفيوالجوع،الروحيوالفقر،النفسيبالقلق

نفسهحاجةوجد،عديدةسنواتاستمربحثطولوبعد،القلبيةوالطمأنينةالنفسي

.!!الإسلام:عديدةسنواتمنذيحاربهالذيالدينفيروحهوأشواق

بأنواقتنع!العالميةالتبشيريةوالزعامةالقيادةقمةعلىوهوالإسلامدرس

سنواتحاربهالذيوهو،..اللهكلامهوالقرآنوأن،الحقالدينهوالإسلام

.وسنوات

هوالقرآنهذابأنواعترف،القرآنأماميانقأشوكالعالميالمبشرواستسلم

الحق.

داعدد:الكويتيةالإسلاميةالجتمع""مجلةمعهأجرتهالذيالمهماللقاءفيوذكر

الحقهوأنهوأقنعه،القرآنفينظرهلفتماأهم"12/4/2554:تاريخ.1629

الله.عندمنالجازمالقاطع

كلأفقدوهل؟الإسلامفيأدخلهل:نفسهمعتساءلللحقالثههداهوبعدما

معمسلمآوأكون،وشهرةومناصب،وأموالومراكزوثراء،نعيممنفيهأناما

179

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


.؟المحاربينالمستضعفينالمسلمين

حيث،0202عامأياممنيومفيذلكوكان،الصحيحالاختيارإلىاللهوهداه

بذلكيكتفولم!إإسلامهعلىوثبت،التبشيريةالجهاتوحاربف!!"إسلامه"أعلن

أسلمسنتينمنأقلوخلال،الإسلامونشر،اللهإلىللدعوةونشاطهجهدهوجهإنما

وسماحة،أسلمتلماذاهما:كتابينوألفألفأ،وخمسينمائةمنكثريدهعلى

.الإسلام

وصدق،"عالميإسلامي"داعيةإلىعالميمبشرمنيانقأشوكحولمنسبحان

.!!131المدثر:(أهؤ!ؤتاتفقرجؤدفيذإلأ:القائلالثه
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بم

(ءجمعةخطيبإعدام

الرعب"أفلام"ومصدر،والدهشةوالإثارة،والعجائبالغرائبأمأمريكا

العقليةتتحفنايومكلوفي.واللامعقولوالإرهابوالتدمير،والتخريب،والعنف

ورسوخأ،تمكنأقناعتناتزيدوشواهد،وتطبيقات،ونماذجبأمثلة"المبدعة"الأمريكية

وتدميرأوإجرامأ،وعنفآوقبحأسوءآالنماذجكثرهوللحياةالأمريكيالنموذجبأن

!!القبيحالمشوه"اليهودي"النموذجإلاذلكفييساويهولاوإرهابأ،

التي،والدهشةالإثارةأفلاممنلعيمالمباشر،الحيالأمريكيالمشهدهذاإليكم

أرضفيومشاهدهمناظرهتعرضالذي"اللامعقول"،مسرحعلىيوميآتعرض

الساعة!مدارعلىالعراق

-12-24الماضيالجمعةيومضحىالمثيرالأمريكيالفيلمهذاأحداثجرت

الأمريكية!الطريقةعلى،بيتهفي"جمعةخطيب"إعدامتمحيث،م5420

"هيئةفيوعضو،صادقوشيخ،عاملعالم،"الدوريمظفر"موفقالشيخ

أرضعلىربانيإسلاميبجهادتقومالتيالهيئةهذه،العراقفي"المسلمينالعلماء

والتيالصلي،اليهوديالأمريكيالعدوانمواجهةفيهناكالمسلمينوتقود،العراق

التعذيبالأمريكانعليهميصبعلمائهامنوالعديدشهداء،علمائهابعضقدمت

العراقية.السجونفيصبآ

بغداد.غربفي،"وخطيبهالعامريةمسجد"إمامالدوريمظفرموفقالشيخ

بابعادويبصرهم،للدعوةوتوجيههمالمسلمينلصحفيالإسلاميبواجبهيقوم

الدروسخلالمن،الكلمةهوذلكفيوسلاحه،الغاشمالأمريكيالعدوان

هـ.1425القعدةذو16-م28/12/0420:السبيل(*)
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المصلين.علىيلقيهاالتيوالخطب

الجمعة،لصلاةالدوريالشيخاستعد(12-24)الماضيةالجمعةصباحوفي

للمسجد،والتوجهبيتهمنللخروجوتهيأ،نفسهوجفزوتوضأ،المناسبةالخطبةوأعد

منبمجموعةإذاالبابالشيخفتحولما،يطرقبالبابإذا،بيتهمنخروجهوقبيل

إنسانية!أمريكيةمهمةفيالعادلةقيادتهمأرسلتهم،البابعلىالأمريكانالجنود

يلقيلاكي؟الأمريكيةالطريقةعلىالخطيبالشيخبإعدامقيادتهمكلفتهمحيث

الجمعة!خطبة

الشيخإلىسلاحهأحدهمووجه،البيتالديمقراطيونالمتحضرونالجنوددخل

وأطلق،قيادتهأمرالشيطانالأمريكيونفذ،إليهالآخرونالجنودونظر،الخطيب

علىالشيخوسقط،السلاحمنأعزلوهو،أمامهمالواقفالشيخعلى"الرصاص"

الألم،منجسمهويتلوىدمأ"،"ينزفالشيخوصار،حياةفيهزالتوما،الأرض

إنهم،مسرورينفرحينشامتينإليهوينظرون،حولهيتحلقونالأمريكيونوالجنود

!انهم،والإصلاحوالديمقراطيةالحريةرسلوانهم،والمنطقةالعراقلتحريرمبعوثون

صورها.أفضلعلىالحضاريةمهمتهميؤدونالشيخجسمحولتحلقهمفي

الآلامالثهإلايعلمولا،أيديهمبينيحتضر""والشيختباعأ،الدقائقومرت

يبحثيتفحصهم،،إليهمينظركانولعلهيعانيها،الشيخكانالتيالقاسيةالشديدة

له،مسعفأ،المستشفىإلىويحمله،إنسانيةبعاطفةنحوهليتحرك؟بينهمإنسانعن

حيواناتولابشرأ،ليستحولهالمتحلقةالأمريكيةفالنماذجظنه؟خابولكنه

خرجتدقائقوبعد،المعقدةالنفسيةتركيبتهاالثهإلايعلملاإنه،الغاباتمنقدمت

الله،واصطفاهفكرمة،فعززةربهاإلىوصعدت،جسدهمنالجاهدالشيخروح

الله.شاءإنمرضيأراضيأربهوجهولقيشهيدأ،واتخذه

قيادتهم،أمرتنفيذفينجاحهممنوأيقنوا،الشيخوفاةمنالجنودتكدوبعدما
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بخلعالنارأطلقالذيالجنديقام،أمامهمائغددالأعزلالشيخبدنعلىوانتصارهم

المشوهونوغادرالشهيد،الشيخجثةعلىوطرحها،يديهبينيلبسهاالتي"الكفوف"

كانالشيخبأنالأمريكيةالقيادةوصرحت،مسرورينفرحين،يضحكونوهمالمنزل

.والإرهابالعنفعلىيحرض

قتلفوغيرهاالعراقفيشخصأوكم!الطريقةبهذهأمريكاأعدمتهعالمأكم

ومصدر،والعدالةوالديمقراطيةالحريةأمأمريكا""وعاشت!الطريقةبهذهأمريكا

!إ.الإنسانلحقوقالأمينةوالراعية،الإنسانيةوالمشاعرالعواطف
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بم

)ء(الزلزالعنيقالأنيجبماذا

فيآسيا"شرقجنوب"منطقةضربالذيالمدمر،بالزلزالمشغولكلهالعالم

منالألوفومئات،القتلىمنالألوفعشراتعنهنتجوالذي،الماضيالأسبوع

إحدىأضرارهوشملتالخسائر،منومليارات،المشردينمنوملايين،المفقودين

العالمدولكلوتداعت،الهنديالمحيطسواحلعلى،وإفريقيةآسيويةدولةعشرة

كلوتتكشف!الدولاراتبملياراتتقدرالتي،والآجلةالعاجلةالمساعداتلتقديم

التيالخطيرةوالنتائج،وتدميرهالكارثةالزلزالهذاخطورةعنجديدةمعلوماتيوم

المستقبل.فيعنهستنتج

،الزلزالهذاعنمؤثرةبالغةعديدةوصورآمشاهدالفضائيةالقنواتوبثت

الإذاعاتفيعنهالمختلفةالتحليلاتوكثرتعنه،نشأتالتيالتدميرومظاهر

!والمجلاتوالصحفوالفضائيات

سريعة،حركةالأمواجوحرك،"الهنديالمحيط"قعرفيالزلزالهذاوقعوقد

ستينمنأكثرإلىبعفالمناطقفيالامواجارتفاعوصلوقدشئ،كلعلىطغت

أمامها.شيءكلالعاتيةالأمواجوابتلعتمترآ،

!"ثانية"أربعينمدتهتتجاوزلمحيث،كاملةدقيقةالزلزاليستمرملو..اذهكل

قاربتلووكيف!؟دقائقلعدةاستمرلووكيف!؟واحدةدقيقةلمدةاستمرلوفكيف

عليها؟!.نحنالتيالأرضومصيرمصيرناسيكونأين!؟ساعةمدته

نأإلاوالأخطر،الأكبرالحدثهذاعنوالتعليقاتالتحليلاتكثرتوقد

هذايربطأنبدلا،المسلميننحنعندناوخاصةعنه،يقالأنبدلاآخركلامآ

هذايفسرأنللمسلمبدولا،الإسلاميةوبالأخلاق،الإسلاميةبالعقيدةالزلزال

هـ.1425القعدةذو23-م4/1/0520:السبيل(+)
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حركةيربطأنبدولامجردآ،"جيولوجيأ"تفسيرآوليسإيمانيآ"،"تفسيرأالزلزال

الجيولوجيالسببيجعلوأن،الإلهيةوالحكمةبالإرادةالجيولوجيةالأرضيةالزلزال

وتعالى.سبحانهالقديرالمسبببيدللزلزال

والإرادةالماديالحدثوبين،والمسبباتالأسباببيننربطأنالقرآنعلمناوقد

والمجلاتالصحففيالإسلاميينالمحللينعلىالواجبكانوتوجده،توجههالتي

قدرةخلالمنالزلزالعنالحديث،والمحاضراتوالندوات،والإذاعاتوالفضائيات

نرصةانتهاز"الجمعة"خطباءعلىالواجبوكان،وطاعتهوعبادته،وإرادتهالله

الكريم!والخلقوالعبادةبالعقيدةالمصلينلربطالزلزال

التالية:الحقائقخلالمنالمدمرالزلزالهذاإلىننظرأنيجب

بحقائقويذكرناقلوبنا،ليوقظلنا؟الثهقدمهاالثه،آياتمنآيةالزلزالهذا-1

البصائرأصحابإلالهايلتفتلاوالتحذيريةالتذكيريةاللهآياتولكنإيماننا،

غتيهاوهتمغقتهاتمزوتؤآلأزفيآلتمخؤتنيءاتؤفق!و!آتن:تعالىقال!!الإيمانية

يمقآ!برمحهإلأءايةتقئننيهرؤما!:تعالىوقال،(501:)يوسف(!مغرضون

(84:)الزخرف(!تزجعونتغضبأتقذابوآخذتهمأخيهآ

المحيطقاعحركالذيسبحانهفهو،وإرادتهاللهبأمرالزلزالهذا2-حدث

وغايتها،الأمواجارتفاعقدرالذيوهو،الحركةوقوةوقتقدرالذيوهو،الهندي

تعالى:قال،وإرادتهومشيئته،وقدرتهاللهبأمرإلاالكونهذافيشيءأييحدثولا

فقتره!لثوتزوخلق!:تعالىوقال)القمر:94(،(!2يقدنخقتنمالثئ:إتاقئ!

.(2:)الفرقان(تفلى؟

سبحانهلأنه؟ونتائجهوآثاره،ومداهالزلزالإحداثتقديرهفيالحكمة3-دئه

مافيخطأفلا،والصوابالصحةعلىتقومالربانيةوالحكمةخبير،عليمحكيم

تقعلمالأحداثوهذهويخلقه،سبحانهيحدثهمافيفوضىولا،ويفعلهسبحانهيقدره

ينمجآةممموتقذ!:تعالىقالمنها،وغايةومقصدوهدفحكمةلئهإنما،مصادفة

(4،5)القمر:(!ألمدرتغقتماللغة!حغةمردجزماييهالأنجآة

185

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


منطقةفيوقعفقد،وانتقامهالثهغضبمظاهرمنمظهرأالمدمرالزلزاليمثل-4

والسواحل،والصغيرةالكبيرةالجزرمنمجموعةمنتتكونالإستواء،خطعلى

المنطقةتلكإن،ومحرماتومنكرات،عوذنوبمعامنفيهاماوفيها،والشواطئ

،والشرقالغربمن،والسائحاتللسائحين!اغراءجذبعاملتمثلالاستوائية

،الخاسرونوحزبهالشيطانعليهايستحوذ،"سياحية"منتجعاتمنفيهاماوفيها

من،يتصورهلاوماالعقليتصورهماكلفيهايحدثالتيالمراقموالنواديحيث

لها.حدلاجنسية!اباحيةوشذوذ،وعريوفجور،وزنى،ومخدراتخمر

فيهومات،الزلزالمنطقةفيالأكبرالمتضررهي"الجنسية"السياحةاعتبرتولهذا

تايلاندمنتجعاتفييفعلكانماذافأخبروناوإلا،الغربيينالسياحمنالآلاف

سائحخمسمائةمنأكثرالهنديالمحيطجزروباقيوالهندوسيرلانكاوسومطرة

الدولباقيمنوالسائحاتالسائحينومئات،ألمانيسائحألفمنوأكثر،يهودي

تجارةفيهاتايلاندومنتجعاتوشواطئفنادقأنالمعلومومن،والشرقيةالغربية

-26الأحدليلةالهنديالمحيطقعرحركالثهأنننسىولاعالميأ؟!،رائجةجنسية

الميلاد"!!.عيد"ليلةحدثتالتيالمثيرةالأحداثبعد12

وبسرعة،وتقواهالثهبطاعةإلاأمانولاأمنلابأنهالزلزالأحداثتذكرنا-5

إلأآقزتآ!ؤقآشئ:نخقتنمابقدييإتاخ!:تعالىقالالدنيا،هذهومغادرة،الأجلدنو

!()القمر:ر!ذقينقهلآشتيأعكتمآقلكنآؤتقذ!بآتبضير!غؤحد

!!هـتموزلهإذاألأزققبكئم!فآنآلمئصافيقنةأمنئم!:تعالىوقالى،(94-15

.(61:)الملك
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بم

11(5)السلامأجلمنوحاخامإماممائة

المؤتمرهو،الماضيةالأيامفيإسلاميمؤتمربلجيكافي"بروكسل"فيعقد

تعقدالتيالعجيبةالغريبةالإسلاميةالمؤتمراتوسط،والأعجبالأغربالإسلامي

.الفترةهذهفيعجيبةبكثرة

وحاخاماتالمسلمينأئمةبينمشتركأنهالمؤتمرهذافيوالعجبلاالغرابةووجه

."السلامأجلمنوحاخامإمام"مائةهو:المؤتمروعنواناليهود!

"منظمةتسمىسويسرا،فيمشبوهةمنظمة"اليهوديالإسلامي"المؤتمرنظموقد

التي،الأيامهذهفيوالعالميةالمحليةوالمراكز،والمؤسساتالمنظماتكثروما،"الكلمة

بيدأداةأنهامعومحايد،حراقتصادياوثقافياواجتماعياوإنسانيبوجهتظهر

.!الأمريكانالمستعمرينأو،الصليبيةأو،العالميةاليهودية

لأسبابلكن،المغربفي"والحاخامات"الأئمةمؤتمريعقدأنالترتيبوكان

بلجيكا.إلىنقلهتمالمؤتمرمنظموعنهايعلنلمخفية

أئمةوحضره6/1/0502-3الخميسإلىالاثنينمنأيامثلاثةالمؤتمراستمر

،"وسطي"متسامحإسلاميبمظهرويظهرون،متقدمةمراكزيشغلونو"مشايخ"

المعهدومديربارش!،مسجدعميدهؤلاءمن!والتطرفوالإرهابللعنفمحارب

السلطةفيالإسلاميةالشؤونوممثلحلب،مدينةومفتي،لندنفيالإسلامي

وانريقيا!!.آسيافيدولهمفيكبيرةمراكزيشغلونومشايخ،الفلسطينية

فيالأكبرالحاخامرأسهمعلىكبار،حاخاماتاليهوديالجانبعنوحضره

هـ.1425القعدةذو30-م11/1/0520:السبيل(*)
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سيرات"،"رينيهفرنسافيالأكبراليهودوحاخام،"رابينوفتش"صموئيلاليهوددولة

.."روزين"ديفيدأمريكافيالأكبراليهودوحاخام

وسبليوسائلإيجادحولالحوارهو"المشيخي"الحاخاميالمؤتمرهذاوهدف

المسلمينمنوالسياسيونالمسؤولونعجزأنبعدواليهود،المسلمينبينللسلام

والسبل.الوسائلهذهإيجادعنواليهود

لأنه؟الأهميةمنعاليةدرجةعلىالمؤتمرهذابأنفرنساحاخاماتكبيروصرح

مصورةعلنيةجلسة،والحاخاماتالأئمةمنالكبيرالعددهذامعأيجلسمرةلأول

الدفي""التطبيعترسخ،قادمة"مشيخية"حاخاميةلمؤتمراتبدايةليكون"متلفزة"؟

!!والمشايخالحاخاماتبين

ذاتالمؤتمر،جلساتلإحدىصورة(5/1)الاربعاءيومالدستورونشرت

بحانبهإمامكلمعأ،اليهودوالحاخاماتالمسلمونالأئمةفيهاجلس،معبرةدلالة

حاخاموبحانبهخضراء،عمامةرأسهعلىيلفلإمامالأكبرالصورةوكانت،حاخام

.!المعروفةالحاخاميةالطاقيةرأسهعلىيضع

دليلوتقديمالمؤتمر،هذامساعدةفلسطينأرضعلىاليهوديالكيانوأراد

اليهوديةالمدفعيةفقامت!السلامعلىاليهودحرصعلىفيهالمشاركينللمشايخ

منمسكينةأسرةأفرادفيهكانغزة،قطاعفيلاهيا"ةبيتفيمنزلبقصفالثيطانية

لحمالمسالماليهوديالصاروخو"عجن"هؤلاء،منثمانيةفاستشهد،والفتياتالفتيان

مثلمعهو"مفرومآ"،بالأثاثمخلوطآالبشرلحمفكان،المنزلأثاثمعالفتيانهؤلاء

.!السلامعلىاليهودحرصعلىواضحأدليلآليقدم"البولوبيف"؟

إلى"عباس"محمودالفلسطييةللرئاسةالمرشحالمأساويالمنظرهذادفعوقد

الفلسطنيالجمهورمعفيهالمرشحتفاعل،انتخابيمهرجانفيلهلفظية"إدانة"

سقطواالذينلاهيا،بيتفيالثمانيةالشهداءعلى"نترحم:فقال،امامهالغاضب

أجازكيفوتعجبوا،كلمتهاليهودالراصدونوسمع!!،"الصهيوني"العدوبسلاح
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إلىدفعآودفعوه،عليهقيامتهموقامتالمهيوني""العدوبكلمةينطقأنلنفسه

بأن(1/1)الجمعةيوموصرحأمرهمفنفذعنها،العلنيوالتراجعالصريحالاعتذار

"إ!لسان"زلةكانتالكلمةهذه

عنفيهأعلنخطير،ختاميببيانأعمالهوالحاخاماتالمشايخمؤتمروختم

لجنةتشكيلهووالحاخاماتالمشايخعليهاتفقماأخطرومن،الفريقينبين""الاتفاق

المؤتمر،توصياتلتنفيذ،حاخاماتوأربعةمشايخأربعةتضم،والمتابعةللمراقبة

كلومحاربةواليهود،المسلمينبينالسلاملترسيخقادمةمستقبليةخططووضع

وليسالإسلاميالجانبمنتصدرالتيتلك-هيوالكراهيةوالعنفالتطرفمظاهر

ضمانيعنيالذي،المقدسةالأرضفيالجميعحقوقوضمان-إإطبعأاليهودي

فلسطين.لارضاليهوداحتلال

مكاسبعنللحديثالخطباءتوجيهالمؤتمرمثايخعليهوافقماأخطرومن

منهايتخرج،والحاخاماتللأئمةمشتركة"دينية"مدارستأسيسودراسة،السلام

واليهود!.المسلمينبينالسلاملتحقيق؟مشتركةباهدافوحاخاماتمايخ

يديبينغدآسيقفونبأنهمالشيطانيالمؤتمربهذاشاركواالذينالمشايخنذكر

.!!إليهميلتفتلاسيرهفيمستمرف!نهالجهادموكبأماله؟سيقولونفماذاالثه،
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بم

(.عرفلأيومفيالدينإحمال

حثناوقد،الإطلاقعلىالسنةأيامأفضلمنعرفةويوم،عرفةيومالأربعاءغدآ

فيوالنوافلوالحسناتالخيرعملمنالإكثارعلىوسلمعليهاللهصلىاللهرسول

عليهاللهصلىفقالوجل،عزدثهواحتسابأإيمانأصيامهمقدمتهاوفي،عرفةيوم

التيوالسنةقبلهالتيالسنةيكفرأناللهعلىاحتسبإني،عرفةيومصيام":وسلم

والشكر،الحمدودته،اليومهذايصومونوالمسلماتالمسلمينومعظم،(1)"بعده

.رمضانشهرأياممنيوموكأنه

مناليومهذادقائقمندقيقةكلمنبالاستفادةوالأخواتالإخوانوأنصح

كثرالضحىوصلاة،القرآنمنجزءمنأكثربقراءة،المغربأذانإلىالفجرأذان

الله،إلىوالتضرعالدعاءمنوالإكثار،اللهذكرمنوالإكثار،ركعاتأربعمن

عدثهبالإخلاوأختأخكلوأنصحالثه،إلىوالإنابةوالتوبةالاستغفارمنوالإكئار

وأن،ولإخوانهولأصحابهولأقاربهبيتهولأهللهاللهيدعوبأنالدعاء،فيوجلعز

فلسطينفيالمجاهدينيخصوأنفيه،همماعنهميفرجأنللمسلميناللهيدعو

الأعداءعلىيدعووأن،الإسلاميالعالمفيالساخنةالبقاعمنوغيرهماوالعراق

الدين.هذاأعداءمنوغيرهم،والأمريكانوالصليبييناليهود

آيةفيهأنزلحيث،خاصةبمزيةخصهأنوجلعزالثهعندعرفةيومفضلومن

وجل:عزالثهقولهيالآيةوهذه،وسلمعليهاظهصلىمحمدرسولهعلىجامعة

..!3:المائدة9!ديناآقيشثغلكغؤزخميتيغتيئغتيهغؤآتمغتيخيهئم2ثكئمآكتقث!آلؤتم

هـ.1425الحجةذو8-م18/1/0520:السبيل(0)

.479الزمذي/رواه(1)
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"الخطاببن"عمرإلىجاءيهوديأأناللهرصشهاببنطارقعنالبخاريروى

نزولهايوملاتخذنااليهود،معشرعلينانزلتلوكتابكممنآية:فقالعنه،اللهرضي

!آنؤتم:وجلعزاللهقولهي:اليهوديفقال؟الآيةتلكهيوماعمر:قالعيدا!!

إنيواللهعمر:قال(ديناآفيشلمثكغؤرجيتنغمتىعثيهئموآتمضتدينكئمثكئمآكتقمث

صلىاللهرسولعلىأنزلتفيه،أنزلتالذيوالمكانفيه،أنزلتالذياليوملأعلم

.(1)!!بعرفةواقفوهو،الجمعةيوموسلمعليهالله

عنه،الثهرضيالخطاببنعمرالمؤمنينأميرعلىذكاءهيظهرأناليهوديأراد

للمسلمين،حقائقمنتقدمهماوعظمة،الآيةهذهومعنىقيمةيعرفأنهذكائهومن

يوملاتخذنااليهودنحنعليناالآيةهذهأنزلت"لو:عنهاللهرضيلعمرقالولذلك

وفضلها.لأهميتهاعيدأ"،نزولها

عيدفيوليسعيد،يوميفينزلتأنهااليهوديعفاللهرضيعمرفأخبر

جمعة،يومالسنةتلكفيوكان،السنةأيامأفضلوهوعرفةيومنزلتفقدواحد،

للمسلمين.الأسبوعيالعيدوهو

هي،واحدةحجةإلايحجلموسلمعليهاللهصلى.اللهرسولأنالمعلومومن

جمعة،يومالسنةتلكفيعرفةيوموكان،الهجرةمنالعاشرةالسنةفي،"الوداع"حجة

أرضعلى،عرفةيومفيبالمسلمينوسلمعليهاللهصلىالثهرسولوقوفوأثناء

تخصثؤممتمقلآدييبهغمنآلؤينكقروأتبئقلأآتيؤتم:تعالىقولهعليهعليهاللهأنزل،عرفات

.(ديناآقيشثغثكمؤرمجحيتيغتيئغثيهئمؤآتمضتدينكتمقكتمآكخق!تآتحؤتموآخشؤلق

مما،الجازمةالقاطعةالحقائقمنمجموعةللمسلمينالحكيمةالآيةهذهوتقدم

أهمها:منله،والتمكينورسوخهوثباته،الدينهذابطبيعةيتعلق

آللينتيص!آئيؤتم:!ازالفوهزيمتهالدينهذاعلىالقضاءمنالكفاريأس-1

.6064/ريلبخاا(1)
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العربيةوالجزيرةتريشبكفارمخصوصينلشواالكفاروهؤلاء،(دي!يكغيمنكفروأ

وعلى،ومكانزمانكلفيالكفارولكنهم،وسلمعليهاللهصلىاللهرسولزمن

فشلهميقررالقاهرالقويالثهن!ف،والأمريكاناليهودمن،الزمانهذاكفاررأسهم

الدين.هذاعلىالقضاءفي

أمامفهؤلاءقوة،منملكوامهماالكفار،يخشوالاأنالمسلمينمنالله3-يطلب

يوميألنايقدمونوالعراقفلسطينأرضعلىوالجاهدونمهازيل،ضعفاءالثهقوة

وآخشؤدز(قلآمخمث!ؤممتم!:والأمريكاناليهودتحشىلاحتى،وبراهينآيات

المائدة:9.31

اللهمنعظيمةنعمةوهذه،سبحانهورحمفبفضلهوأتمه،الدينلناالله4-أكمل

ثمينةقيمةشهادةوهذه،(..يغميئغتتكئمؤآتمغتدينيهئمقكثمآكمقت!آلؤتم:سبحانه

تامالإسلامإن!عرفةيومفيالدينلناكملبأنهفيهالنايشهدوجل،عزاللهمن

وعلم،وتزكيةوخلق،وعبادةعقيدةمن،الحياةجوانبجميعيشمل،شاملكامل

.ودعوةوجهادواقتصاد،وسياسة،واجتماعوفن،وأدب

ونشتهر،ولعرفونتخصص،نتميزبهالذيفهودينأ،الإسلاملناالله5-رضي

.178الحج:ا(قليمنآلمتلمينمهب!خ!سهوإئرهيضآبيكئم!فقة:تعالىقالكما

."القرآنظلال"فيتفسيرمنغدأالآيةهذهتفسيربقراءةوأخواتيإخوانيوأنصح
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بم

11(5)الإرهابيالدعاءأمريكاتمنععندما

وعدة،لغاتوعدة،ألسنةوعدة،وجوهعدةولها،مكاييلبعدةأمريكا""تكيل

الاساسهذاوعلى،..والهوىوالمزاجية،والدجلالخداععلىكلهاتقوم،لهجات

فينشرهاتريدالتيقيمهاهيوهذه،للعالمرسالتهاهيوهذه،للعالمنفسهاتقدم

..العالم

تمنعأنتريدأنها-طريفتفعلهمما-والكثيرأمريكاتفعلهماأطرفومن

علىحرصهافيهتزعمالذيالوقتفيالمساجد،فيالمصلينقبلمنعليها"الدعاء"

رأيه!عنالتعبيرفيالحريةومنحه،الإنسانحريةتحقيق

كان،العراقفيمسجدإماممنالأمريكانغضبأيامقبلالأخبارتناقلتفقد

فيوخطيبهالفرقانمسجدإمام"سعدون"محمدالشيخوهو،الصلاةفيعليهميدعو

.""الفلوجة

هذهويردد،الأمريكانعلىويدعو،الصلاةفي"يقنت"السعدونالشيخكان

خلفهالمصلونوكان!"وأعوانهمالأمريكانأعدائناعلىانصرنا"اللهم:الجملة

دعائه.علىيؤمنون

وزاد-عرفة-يومالماضيالأربعاءيوموتضرعهدعائهمنالسعدونالشيخوزاد

فيه،والتضرعالدعاءوفضل،عرفةيومفضلاعتبارعلى،دعائهعلىالمصلينتأمين

الله.عندالدعاءواستجابة

سلاحإلايملكلاالذي،الداعيالشيخعلىوأعوانهمالأمريكانوغضب

.1425الحجةذو15-م25/1/0520:السبيل)لهه(
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وتوجهت!باعتقالهأمرأوأصدروا"إرهابيأ"دعاءهواعتبرواالثه،إلىوالتضرعالدعاء

علىالقوةووقفت،الاعتقالأمرلتنفيذالعراقيينوعملائهمالأمريكيالجيشمنقوة

الجنودالمصلونورأى،لاعتقاله"الإرهابي"الإمامخروجبانتظارالمسجدباب

..الخلفيةالمسجدأبوابأحدمن!اخراجه،بتهريبهفقاموا،الشيخبانتظارالأمريكان

نأإلامنهمكانفما،..منهمنجاالشيخأنعلمواالأمريكانانتظارطالوبعدما

من"كلعليها:كتبوايافطةبابهعلىوعلقوافيه،الصلاةومنعواالمسجد،أغلقوا

.!!"للاعتقالنفسهيعرضالمسجدفيللصلاةيدخل

منه،الإكثارإلىوأخواتيإخوانيأدعوفإنني،الأمريكانيغضبالدعاءانوبما

وعلى،البيوتفيالفرديالمستوىعلى،الصلاةخارجوفي،الصلاةداخلفي

عليهم.الأمريكانغضبيزدادحتىالمساجد؟فيالجماعيالمستوى

الأمريكان.غضبيزيدماكلعنبالبحثأنصحكم!وأخواتيإخواني

عليكم،غضبهميزدادأنعلىاحرصوا،ععليهوالحرمنهللإكثار،وعملائهم

املؤوا،يؤذيهممابكلتقومواوأن،يزعجهمماكلتفعلواأنعلىواحرصوا

إلىبهوتقربوابه،وجاهروا،بذلكوصارحوهم،وعملائهمالأمريكانبكرهقلوبكم

نأتعلمإنكاللهم":قائليناللهادعوا.عليهوالثوابالاجرسبحانهمفواطلبوا،الله

اللهمببغضهم،إليكنتقربإننااللهم،وعملائهمالأمريكانببغفولمليئةقلوبنا

علىوثبتنالهم،بغضأزدنااللهملهم،البغضمنفيهامابمقدارالأجرلنااكتب

نأاللهمنفيهاتطلبونعليها،دأبتمالتيالأدعيةفياستمراركمإلىبالإضافة،"..ذلك

وظلمهم،عدوانهممنوالعبادالبلادويريح،قوتهمعلىويقضي،الأمريكانيدمر

بلادوباقي،وأفغانستانالعراقفيعليهمالمجاهدينوينصر!ارهابهم،!افسادهم

..والمسلمينالعرب

الثهرضااطلبواولكن،اللهبسخطالأمريكانرضاتطلبوالا:وأخواتيإخواني

ومحبةاللهمحبةصالحمؤمنقلبفييجتمعأنيمكنلاأنهواعلموا!الأمريكانبسخط
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نأالمستحيلمنإنه؟يقولونكما"يجتمعانلا"والنصفان،نقيضانلأنهما؟أعدائه

همنإن،والأمريكاناليهودنفسهالوقتفيويحبالعالمينربعطلحمؤمنيحب

يجاورلاالثهحبلأن؟قلبهمنالصحيحالثهحبخرجوالأمريكاناليهوداحب

رسولهوحببحبهالثهإلىفيهتتقربالذيالوقتفيإنك!إوالأمريكاناليهودحب

تتقربفإنك،والمجاهدينالدعاةمنأوليائهوحب،دينهوحب،وسلمعليهاللهصلى

عليهاللهصلىاللهرسولحديثوتذكر!والأمريكاناليهودأعدائهببغضأيضآاليه

ومن،الناسعنهوأرضىعنهالثهرضي،الناسبسخطالثهأرضى"من:وسلم

.(1)"الناسعليهوأسخطعليهاللهسخط،الناسبرضااللهأسخط

وششحيلوعصيتموه،اللهأغضبتمإذاإلاوالأمريكاناليهودعنكميرضىولن

ثمندفعبأنهفاعلمواإنسانعنرضواواذا،صالحصادقمؤمنعنيرضواأن

عنه.نهاهمابارتكابوإسخاطه،وعبادتهاللهطاعةعنبالابتعادغاليأ،عنهرضاهم

هيوأمتنا،وأعوانهمالأمريكانعلىالدعاءمنتملوالا:وأخواتيإخواني

.!إالدينلهذاهوإنماالمشرقوالمستقبل،النهايةفيالمنصورةالغالبة

.11:214الكبيرالمعجمفيالطبرانيرواه(1)
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بم

))فسينفقونها...")8(1!

أمريكاتشنهاالتي"الصليبيةالحرب"تكاليفبعضعنمؤخرأالأنباءتحدثت

والأرقام،الإرهابمقاومةبحجة،والعراقأفغانستانفيوالمسلمينالإسلامعلى

الأنباءتتحدثفلمالأخرىالحربميادينأمافقط،العسكريةللحربهيالمعلنة

تكاليفها!عن

شنتها-التيالصليبيةالعسكريةالحربتكاليفبلغت:الأرقامهذهمعآونقرا

ثلاثمائةالماضيةالئلاثالسنواتخلالوالعراقأفغانستانعلى-تشنهاومازالت

!إ.السنةفيدولارمليارمائةبمعدلدولار..،مليار

ولكن،العامهذادولارمليارالمائةعنالرقمهذاينقصأنالمتوقعمنوكان

الميزانية،زيادةإلىأمريكادفعتالعراقيةالجبهةعلىالعديدةالجهاديةالعمليات

.!دولارملياراتوخمسةعائةلتصبح

العسكريةالميزانيةلزيادةالكونغرسإلىبطلبالأمريكيةالإدارةوتقدمت

العملياتتكاليفارتفاعبسبب؟أخرىدولارمليارثمانينالعراقعلىللحرب

.!العراقأرضعلىالمجاهدينضدالعسكرية

وما،وعملائهمالأمريكانضدمتواصلةالجهاديةالعسكريةالعملياتزالتوما

ولا،والجرحىالقتلىمنكثيرينضحايايوميآأمريكاوتقدموتزيد،تتصاعدزالت

أمريكيةهليوكبترطائراتإسقاطفيالمجاهدونونجح،الحقيقيالعددبنصفتعترف

ومصرع"الرطبة"،منطقةفيطائراتهمإحدىبسقوطأمريكاواعترفت،بصواريخهم

فيآخرينجنودسبعةبمقتلاعترفتكمامتنها،علىأمريكيأجنديآوثلاثينواحد

هـ.1425الحجةذو21-م1/2/0520:السبيل)ء(
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!!جنديآوثلاثينثمانيةواحديومفيالقتلىالجنودعددجعلمما،اليومنفس

ألفحواليبمقتلأمريكااعترفتالماضيةشهرأوالعشرينالاثنينوخلال

والمشوهينالجرحىآلافإلىبالإضافة،العراقيةالجبهةعلىأمريكيجنديوخمسمائة

أما،..الأمريكيالجيشقيودفيرسميآالمسجلينمنالنفسيينوالمرضى،والمعوقين

.!الأمريكانبهميعترففلايصابونأويقتلونالذينالمرتزقةمنالآلاف

حاملاتإحدىظهرعلى"بوش"فيهظهرالذيالمنتفخالمسرحيالمشهدونتذكر

علىالحربانتهاءفيهوأعلنبغداد،سقوطمنأسابيعبعد،المحيطوسطالطائرات

مئاتوهذهالضحايا،منالآلافوهؤلاء!متألهمنتفخمتكبر،مزهووهو،العراق

الجبهةعلىالحربزالتوما!!الدعائيالمشهدذلكبعد،الدولاراتمنالمليارات

التيالخسائرومقدار،المدمرةالحربتلكآثارالثهإلايعلمولابداياتها،فيالعراقية

فيها...ستدفعها

الصليبيةالحرببتكاليفبالكفما،العسكريةالأمريكيةالحربتكاليفعنهذا

والمسلمينالإسلامعلىن!ئتأمريكاإن!الأخرىوميادينهامجالاتهافيالأمريكية

أمريكاتنفقكم:الدولاراتملياراتمنهاجانبلكلوترصد،شاملةصليبيةحربأ

منتنفقوكم!؟والدعائيةوالإعلانيةالإعلاميةالحربعلىالملياراتعشراتمن

عشراتمنتنفقوكم!؟والرسميةالدبلوماسيةالحربمجلىالملياراتعشرات

وكم!؟وإسقاطهمالعملاءوتجنيدوالتجسسيةالاستخباريةالحربعلىالمليارات

والسياسيةوالاجتماعيةالاقتصاديةالحربعلىالملياراتعشراتمنتنفق

.!؟...و...و،والتكنولوجيةوالخاريةوالفيةوالبحثيةوالتعليمية

دينهمعنالمنسلخينوتجنيد،الساقطينإسقاطفيأمريكاتنجح؟النتيجةهيوما

الحق،معتبقىالحيةالأمةروحلكنواذناب،عملاءإلىوتحويلهم،ووطنهموأمتهم

والجهاد،والمواجهةبالحياةالنابضقلبهاتمثل،"مباركةثابتة"بقيةالأمةفيوتبقى
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كبيرأ،إسلاميأجهادأمعهاومنأمريكايجاهدونأبرار،مجاهدونالأمةفيويتحرك

.إوالجبهاتالميادينكافةعلى

ويبقىملياراتها"فتخسر"،الإسلامعلىلتقضيالملياراتعثمراتأمريكاتنفق

فتخسر،الأمةنفوسفيالجهادروحلقتلالملياراتعشراتوتنفق!قويأالإسلام

لتتمكنالملياراتعشراتوتنفق!إالأمةنفوسفيقوةالجهادروحوتزدادملياراتها

سيطرتها..وتفقدأبناءهاوتخسرملياراتهافتخسر،إسلاميةبلاداحتلالمن

.!!وسزحل

عنتتحدث،القرآنمنآياتنقرأمعناتعالواوالآن:والأخواتالإخوةأيها

يخفقونآلذليئكقروأإن!:تعالىقال!!الأمريكانيخسرهاالتيالملياراتمئات

وآلذينلعلولنئئتمح!رةلخئهضتكؤتئئمف!ئالقونهاآلترممبيليعنيص!دوأآنوثهص

لعص!ظآقجيثقتخعلآلطتبمنآتحبيثآلتهلييز!تحثروئتجهتصإذكووا

الأنفال:9(!ئور!يخئآمممأؤتيثجهخفيتيخعتبماجميعا!خ!زتتتغيت

36،137.

لاعديدةالآيتانهاتانتقررهاالتيوالحقائقوالمعانيوالإيحاءاتالدلالات

وكلكريمأخكلمنأطلبأنليفهلالغراء..،الصحيفةمنالزاويةهذهلهاتتسع

ببعضفهمهماعلىوالاستعانة،الآيتينهاتينأمامطويلأالوقوففاضلةأخت

الأمريكية،بالخسائروالشماتةوالفرح-مقدمتهافيالظلالتفسيروليكن-التفاسير

على،النهايةفيالحتميةالأمريكيةوالهزيمةالواعد،الإسلاميالمستقبلواستشراف

.!!المواجهةفيالقرآنوآذيخلوا،..الآيتينهاتينضوء
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بم

؟؟(+)الإرهابيونهممن

أخبارنشرةتخلوتكادفما،والإرهابيينالإرهابعنالأيامهذهفيالكلامكثر

يأتكادولاذلك،عنالكلاممنإنترنتأومجلةأوصحيفةأوتلفازأوإذاعةفي

ذلك.عنالكلاممنصحفيةمقابلةأولسياسيتصريحأولمسؤولخطبة

فيالمتخصصة،والعلنيةوالسرية،والمحليةوالعالمية،والخاصةالعامةالمؤتمراتوكثرت

ومروجوه،وناشروهالإرهابصانعوفيهاويشارك،والإرهابيينالإرهابمعالجة

المثلعليهمويصدق،ضدهمالخططويرسمونبه،آخرينيتهمونالذينوممارسوه،

جنازته.فيومشىالقتيلقتلالآخر:والمثل..وانسلتبدائهارمتني:القائل

الذيوالكتاب،للإرهابممارسةوالأقوامالشعوبأكثرهماليهودنقرر:وبداية

عوالممارساتبالنصومليء"التوراة"،اللهعندمنأنهويزعمونبهيؤمنون

إلا"الإرهابية"الشهوةهذهفيتساويهمتكادولا،..الإرهابيةوالتعاليموالتوجيهات

مكافحةرسالةحملتدعيالتيوهي،العالمفي"للإرهاب"مصنعأكبرأمريكا،

فيعقدالذيالإرهابمكافحةمؤتمرهامشعلىهذانقول،العالمفيالإرهاب

فيهوتدارسوا،"دولة"خمسينمنكئرعنمندوبونحضرهوالذيمؤخرأ،""الرياض

مواجهةحولوالخبراتالمعلوماتوتبادلووسائلها،الإرهابمكافحةسبل

شرورهم.منوتخليمالعالم،عليهموالقضاء،الإرهابيين

؟"الإرهابيونهم"من:الإرهابحولالمؤتمراتهذههامشعلىونتساءل

يؤمنونالذينأولئكهم:"والأمريكياليهودي"التصنيفوفقالإرهابيون

الدينهوالإسلامبأنيؤمنونالذينمثل،إرهابيةأفكارأويحملون،إرهابيةبنظرات

هـ.1425الحجةذو28-م8/2/0520:السبيل(*)

199

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


والذين،صاحبهمناللهيقبلهلاغيرهآخردينأيوأنالثه،عندالمقبولالوحيد

يأسنوحرمة،اللهأنزلبماالحكمووجوب،اللهشرعإلىالتحاكمبوجوبيؤمنون

والسرقةوالخمروالزناالربابحرمةيؤمنونوالذينالثه،شرعيخالفقانونأوتشريع

أمامويقفون،والأعراضالأموالعلىالمحافظةإلىيدعونوالذين،والنهبوالسلب

والمضطهدين،المظلومينالناسبحقوقويطالبون،والطاقاتوالمواردالأموالسارقي

والشرالفسادطوفانأمامالأمةويحصنون،والمحتلينالطامعينأماميقفونوالذين

.!!لأوطاناعنويدافعوناللهأعداءويجاهدون،والانحراف

أرضكلهافلسطين:يقولونالذينهم"اليهودي"التصنيفوفقالإرهابيون

ويجب،مغتصبونمحتلونوهم،محاربونأعداءكفارقومواليهود،مقدسةإسلامية

.!!اليهوديالخطرمنالمسلمينبلادوباقيفلسطينتحريريتمحتىوقتالهمجهادهم

باغية،إرهابيةأمريكا:يقولونالذينهم"الأمريكي"التصنيفوفقالإرهابيون

البلادتحريرويجبوغيرهما،والعراقأفغانستانفيإسلاميةلبلادمحتلة،معتديةظالمة

عليها..الأمريكيالعدوان!ازالة،المحتلة

الأوطانتحريرعلىالحريصون،المحتلينضدالمقاتلونللأعداء،المجاهدونهؤلاء

"الحربتنظيمفيكلهالعالموالأمريكاناليهوديقودالذينالإرهابيونهم،والإنسان

.!!لمواجهتهمالعالميةالمؤتمراتوتعقد،ضدهم"الرابعةالعالمية

بهايقوم،والافتراءاتالمغالطاتمنوصور،والتحريفالخداعألوانوهذه

والمنطقالواقعتخالفوهي،بسذاجةأوبوعيآخرونويرددها،والأمريكاناليهود

.!إالأشياءوحقائق

وغزوا،العالمبلادمختلفمنتجمعواالذيناليهود"،"همالسادةأيهاالإرهابيون

وسفكوا،مطمئنينآمنينفيهايعيشونكانواالذينبسكانها،آهلة،مقدسةبلادآ

لاجئينإلىوحولوهم،أموالهمونهبوا،بيوتهموهدموا،أعراضهموانتهكوا،دماءهم
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فيوالأرضالحقأصحابضدموجهأاليهو!الإرهما!نسلاحزالوما،..مطاردين

علىيوميأالدمويةوالمذابحالمجازريرتكبوناليهودالإرهابيونزالوما،فلسطين

فلسطين.أرض

الثهأوجبهمبرور،جهادهووإنماإرهابآ،فليساليهودالإرهابيينهؤلاءجهادأما

وأولياؤه.الثهأحبابهموالمجاهدون،المسلمينعلى

بجيوشهمالمحيطاتوراءمنأتواالذين،"الأمريكان"همالسادةأيهاالإرهابيون

وقامواوغيرهما،والعراقأفغانستانفيإسلاميةبلادأواحتلوا،وإرهابهموأسلحتهم

،الأعراضوانتهكواالدماء،فيهاوسفكوا،الإسلاميةالأرضعلىإرهابيةبممارسات

للإرهابتحصىلانماذجالإسلاميةالأرضسجلتوقد،..الأموالوسلبوا

.ببعيدةالمسلمينذاكرةعنغريبوأبيغوانتاناموزنازينوما،الأمريكي

أمرمبرور،جهادهووإنماإرهابآ،فليسالأمريكانالإرهابيينهؤلاءجهادأما

ماهذا،اللهعندرجالهاوأفضل،الأمةخيرهمالمجاهدونوهؤلاء،المسلمينبهالله

لمكافحةمؤتمركلفييقالأنيجبماوهذا،ومسلمةمسلمكليعلمهأنيجب

الربانيينالجاهدين!ان،النهايةفيالمهزومونهمالكانرينالإرهابيينوإن!الإرهاب

.!النهايةفيالمنتصرونهم

.الميعاد!يخلفلااللهوإن،اللهوعدهذا
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بم

(+)قصاصالحرمات

السلطةمعاليهودزعماءاتفاقبعدأنهالماضيالأسبوعفيالأخبارتناقلت

،الاتفاقهذابخرقاليهودزعماءقامالنار،إطلاقووقفالهدنةعلىالفلسطينية

رجلينوبقتل،الخليلفيرجالباعتقالالاحتلالقواتوقامتالعهد،ونقفذلك

فأطلق،بيتهإلىوعائدأ،طعامهحاملأجزر"أبو"إبراهيمأحدهماكانغزة،قطاعفي

حاملأمدنيأكانبأنهمقتلهعلىالثكلىأمهوعلقت،فقتلهالنارمجرميهوديعليه

اليهودمنهديةقتلهوأناليهود،علىالصواريخيطلقمقاتلأيكنولم،طعامه

.!الشيخشرمفيالسلطةرجالمعالهدنةلاتفاق

خمسينالقسامكتائبمقاتلوأطلقحيثوفعالأ،سريعأ"حماس"ردوكان

فيالهلعأوقعمما،المنطقةفياليهوديةالمستعمراتعلىالقسامصواريخمنصاروخأ

رجالبهفوجئكما،الفوريحماسبرداليهودوفوجئ،المستعمراتسكاننفوس

إطلاقعلىحملهاالذيالدافعفيهذكرتتوضيحيأ،بيانأحماسوأصدرت،السلطة

تبدأولم،السلطةإحراجإلىتهدفولم،الهدنةاتفاقتنقضلموأنها،الصواريخ

نأبدولا،بالعدوانبدءواوالذينالعهد،نقضواالذينهماليهودوأنالنار،بإطلاق

وليساليهود،يدينأنفعليهويدينيحاسبأنأرادفمن،عدوانهمعلىحماسترد

.!!العدوانعلىردتوحماساعتدوا،الذينهملأنهم؟حماس

وهم،العدوانيةوشخصيتهم،المخادعةطبيعتهممعيتفقفهواليهودموقفأما

القرآنوذكرذلك،فيمصلحةلهمكانإذاإلابعهد،يلتزمونولاميثاقآ،يحترمونلا

تلأكثزهتمقتهئملهتنليئتبذموعفداعهدوأ\ؤ!لما!:تعالىقولهفيوذلك،صراحةهذا

.!001:البقرة9(!لهؤيحنوتلا
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لليهودتقدمأنأرادتحماسلأن؟كثيرينإعجابنالفقدحماسفعلردوأمما

خداعهمتعرفحماسوأن،عدوانهمعلىالرديتوقعواأنبدلابأنهم!رسأ،

هذهمناليهوديةالعقليةعليهجبلتماالآخرونيعرفأنبدولاو!ررصم،

.إإالانحرافات

بخرقوتتهمهافعلها،علىحماستلومبعضهممنخافتةأصواتوصدرت

.!!الشهرةإلىوالسعي،إشكالاتفيالفلسطينيالشعب!ايقاع،الهدنةا!اق

صوابعلىحماسأنيدركوبصيرةبوعيالأحداثهذهمعيتعاملمنوكل

المكرعلىتقوم،دعائية،إعلامية،إعلانيةحربآعلينأيشنوناليهودوأنفعلها،ردفي

بمظهرويظهرون،العالمويخدعونيخادعوننا،إنهم،..والخداعوالتحايلوالكيد

ينقضونالذينهمالفلسطينيينوأن،بالمواثيقوالملتزمينالعهود،علىالحريصين

علىالمجاهدونرد!اذا،ويقتلونويعتقلونيعتدوناليهودأنأي:العهودإ!،

!!الفلسطينيينللمخربين!ادانة،السلامعلىوتباكيآصياحآ،العالمملأواعدوانهم

الزماناختلافعلىالحوادثهذهأمثالفي،الحاسمةالواضحةكلمتهوللقرآن

لأألمثثيهر:تعالىقال،الساعةقيامحتى،وأعدائهمالمسلمينبينمواجهةكلفي،والمكان

ؤأتقوأغقيهئمجآغتذىقابيثليغقيهقآغتدوأغتئكغأعدىقخينيصعافئؤألحزتتألحرايربآلشفيملإ!حلآ

علىالردفينازلةالآيةوهذه،1194:البقرة1(!المئعينمعآدتةآنؤ1غقمؤ(أدئة

فكانت،والمسلمينوسلمعليهاللهصلىالثهرسولضدودعاياتهاقريشإشاعات

منوتمنعهم،وتحاربهموتفتنهموتعذبهموتضطهدهم،المسلمينعلىتعتديقريش

علىيردونالمسلمونكانوعندما،الحرامالشهرفيوتقاتلهم،الحرامالمسجددخول

إعلاميةحربآتشنتريشكانت،الحرامالشهروفيالحرامالمسجدفيقريشاعتداء

أنهيزعمالذيالرجلهذاإلىانظروافيها:وتقول،العربيةالقبائلأمامالمسلمينضد

ينتهكهوفها،الدينعلىويحافظ،المقدساتويحترم،الحرماتيراعيوأنهنجي،

قريشأأنأي:ويقاتلنا!!،عليناويعتدي،الحرامالشهروحرمة،الحرامالمسجدحرمة

علىتحافظولاميثاقأ،ولاعهدأمعهمتراعيولا،المسلمينعلىبالعدوانتبدأكانت
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بم

(")قصاصالحرمات

السلطةمعاليهودزعماءاتفاقبعدأنهالماضيالأسبوعفيالأخبارتناقلت

،الاتفاقهذابخرقاليهودزعماءقامالنار،إطلاقووقفالهدنةعلىالفلسطينية

رجلينوبقتل،الخليلفيرجالباعتقالالاحتلالقواتوقامتالعهد،ذلكونقض

فأطلق،بيتهإلىوعائدأ،طعامهحاملأجزر"أبو"إبراهيمأحدهماكانغزة،قطاعفي

حاملآمدنيأكانبأنهمقتلهعلىالثكلىأمهوعلقت،فقتلهالنارمجرميهوديعليه

اليهودمنهديةقتلهوأناليهود،علىالصواريخيطلقمقاتلأيكنولم،طعامه

.!خي!ثلاشرمفيالسلطةرجالمعالهدنةلاتفاق

خمسينالقسامكتائبمقاتلوأطلقحيثوفعالأ،سريعآ"حماس"ردوكان

فيالهلعأوقعمما،المنطقةفياليهوديةالمستعمراتعلىالقسامصواريخمنصاروخأ

رجالبهفوجئكما،الفوريحماسبرداليهودوفوجئ،المستعمراتسكاننفوس

إطلاقعلىحملهاالذيالدافعفيهذكرتتوضيحيأ،بيانآحماسوأصدرت،السلطة

تبدأولم،السلطةإحراجإلىتهدفولم،الهدنةتنقفاتفاقلموأنها،الصواريخ

نأبدولا،بالعدوانبدءواوالذينالعهد،نقضواالذينهماليهودوأنالنار،بإطلاق

وليساليهود،يدينأنفعليهويدينيحاسبأنأرادفمن،عدوانهمعلىحماسترد

.!!العدوانعلىردتوحماساعتدوا،الذينهملأنهم؟حماس

وهم،العدوانيةوشخصيتهم،المخادعةطبيعتهممعيتفقفهواليهودموقفأما

القرآنوذكرذلك،فيمصلحةلهمكانإذاإلابعهد،يلتزمونولاميثاقأ،يحترمونلا

تللمكثزدئمقئهمفتنليئتبذمرعفداعهدوأ\ؤ!قما!:تعالىقولهفيوذلك،صراحةهذا

.0011:البقرة9(!يؤيحنوتلا
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لليهودتقدمأنأرادتحماسلأن؟كثيرينإعجابنالفقدحماسفعلردوأما

خداعهمتعرفحماسوأن،عدوانهمعلىالرديتوقعواأنبدلابأنهمدرسأ،

هذهمناليهوديةالعقليةعليهجبلتماالآخرونيعرفأنبدولا،وغدرهم

.إإالانحرافات

بخرقوتتهمهافعلها،علىحماستلومبعضهممنخافتةأصواتوصدرت

.!!الشهرةإلىوالسي،إشكالاتفيالفلسطينيالشعبوإيقاع،الهدنةاتفاق

صوابعلىحماسأنيدركوبصيرةبوعيالأحداثهذهمعيتعاملمنوكل

المكرعلىتقوم،دعائية،إعلامية،إعلانيةحربأعلينأيشنوناليهودوأنفعلها،ردفي

بمظهرويظهرون،العالمويخدعونيخادعوننا،إنهم،..والخداعوالتحايلوالكيد

ينقضونالذينهمالفلسطينيينوأن،بالمواثيقوالملتزمينالعهود،علىالحريصين

علىالمجاهدونرد!اذا،ويقتلونويعتقلونيعتدوناليهودأنأي:العهود!!،

!!الفلسطينيينللمخربين!ادانة،السلامعلىوتباكيأصياحآ،العالمملأواعدوانهم

الزماناختلافعلىالحوادثهذهأمثالفي،الحاسمةالواضحةكلمتهوللقرآن

!آلشفر:تعالىقال،الساعةقيامحتى،وأعدائهمالمسلمينبينمواجهةكلفي،والمكان

ؤآتقوأغقيهئمجآغتذىقابيمليلخيهقآغتدوأغثثكئمآعذىقمينيمحافئؤآلحزفتألحرآيربآلثنرملإ!خلآ

علىالردفينازلةالآيةوهذه،1194:البقرة9(!آلئتعينمحآدتةآنؤأغقمؤ(آدئة

فكانت،والمسلمينوسلمعليهالثهصلىاللهرسولضدودعاياتهاتريشإشاعات

منوتمنعهم،وتحاربهموتفتنهموتعذبهموتضطهدهم،المسلمينعلىتعتديتريش

علىيردونالمسلمونكانوعندما،الحرامالشهرفيوتقاتلهم،الحرامالمسجددخول

إعلاميةحربأتشنتريشكانت،الحرامالشهروفيالحرامالمسجدفيقريشاعتداء

أنهيزعمالذيالرجلهذاإلىانظروافيها:وتقول،العربيةالقبائلأمامالمسلمينضد

ينتهكهوفها،الدينعلىويحافظ،المقدساتويحترم،الحرماتيراعيوأنهنجي،

قريشأأنأي:ويقاتلنا!!،عليناويعتدي،الحرامالشهروحرمة،الحرامالمسجدحرمة

علىتحافظولاميثاقأ،ولاعهدأمعهمتراعيولا،المسلمينعلىبالعدوانتبدأكانت
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العدوانردفيبحقهمالمسلمونقامف!ذا،حرامشهرحرمةأوحراممسجدحرمة

والشهر..المسجدلحرمةالمنتهكينالمعتدينصورةفيالآخرينأمامتريشصورتهم

حماساليهوديةالدعايةتصوروكما،فلسطينأرضعلىاليهوديفعلكماتمامأ

الاعتداء.بدءفياليهودجريمةعنالدعايةتلكوتتغافلفعلها،ردفي

شبهاتهميبطلونوكيفالأعداء،معيتعاملونكيفالمسلمينالحكيمةالآيةئغفئم

عدوانهم.علىيردونوكيفوإشاعاتهم،

فيالحرامالشهرفيالقتلحرمة:(..ألحرآيربآلشترملإ!خلآ:!ألشئهرتعالىقولهمعنى

الشهرفيأعدائهمقتالالمسلمينعلىيحرمأي:،الحرامالشهرفيالقتالحرمةمقابل

يجوزف!نهفيه،المسلمينوقاتلوابهيلتزموالمفإذا،بذلكالأعداءالتزمإذا،الحرام

ولاآثمينليسواوهم،الحرامالشهرفيالمشركينقتال-عليهميجببل-للمسلمين

أظلم!والبادئ،العدوانبدأمنعلىالإثملأن؟ملومين

التزمف!ذا،وأعدائهمالمسلمينبينمتبادلةالحرمات:(يصاص!ؤأطزقتومعنى

انتهاكها،للمسلمينيجوزف!نهالأعداءانتهكهاإذااما،المسلمونبهاالتزمبهاالأعداء

آغذئقمين!:مباشرةبعدهااللهقالولذلك،منهموالاقتصاصالأعداءعلىوالرد

المسلمين،علىالأعداءيعتديأنأما،(غتيهغآغتذئقابيثليغقهقأغتذوأغدنكغ

علىويجبكبير،خداعفهذابها؟بالالتزامالمسلمينيطالبواثم،الحرماتوينتهكوا

معهميتعاملوالاوأنالأعداء،كيدإبطالفيوبصيرةبوعييتقعواأنالمسلمين

.!وغفلةوعبطبسذاجة

اليهودمعحربهاإدارةفيويقظتها،وبصيرتهاوعيهاعلىحماسإلىوتحية

.!!المعتدين

204
http://www.al-maktabeh.com



بم

عاشوراء)+(فيالدماء

فيعاشوراءيومالمسلمويقضي،السنةأيامأفضلمنالمسلمينعند"عاشوراء"

الله.إلىوالإنابةوالتضرعوالدعاء،القرآنوتراءة.اللهوذكر،والصلاةالصيام

"طقوس"وله،معينوبرنامجخاعى،وضعلهالشيعةعندعاشوراء""يوملكن

وبكاءحزنآالسنةأياموأشد،"السنوي"الحزنيوماليومهذاويعتبرون،محددة

وندبأ!.ونعيآوعويلأ

علي"بن"الحسينالجليلالصحابياستشهادشهداليومهذالأنذلك،يفعلون

محرممنالعاشريوماستشهادهكانحيث،بيتهآلمنمجموعةمععنهما،الثهرضي

"كربلاء".مشارفعلى،حزينةمأساويةبطريقة،الهجرةمنوالستينالحاديةالسنةفي

رضيطالبأبيبنعليالجليلالصحابيالشهيدوالدهنحبالسنةأهلونحن

ثمبكر،أبوالصحابةفأفضل،الخلافةفيكترتيبهالفضلفيترتيبهونعتبرعنه،الثه

الذيعنه،اللهرضيالحسنابنهنحبكماعلي،الفضلفيورابعهم،عثمانثمعمر،

ابنيإن5:عنهقالعندما،والسيادةبالفضلوسلمعليهاللهصلىاللهرسوللهشهد

هذاوتحقق،(1)"المسلمينمنعظيمتينفئتينبينبهيصلحأناللهولعلسيد،هذا

وأربعينإحدىسنة،الجماعةعامالعراقوجيشالشامجيشبيناللهأصلحعندما

.إالصلحفيمباشرأثرعنهماالثهرضيلمعاويةالحسنلتنازلوكان،للهجرة

وأفاضلهم،الصحابةخيارمنونعتبرهعنه،اللهرضيعليبنالحسينونحب

المسلمين.قلوبأدمت،حزينةمأساةعاشوراءيومالمأساوياستشهادهونعتبر

الحسينأو،السلامعليهعلي:يقولونعندمابعضهمعنيصدرخطأونصحح

هـ.1426محرم13-م22/2/2005:السبيل(*)
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لغيرهم،تصرففلابالأنبياء،عرفآخاصة"السلام"عليهعبارة:ونقول،السلامعليه

عننترضى!انما،السلامعليهافاطمة:نقولولا،السلامعليهامريم:نقولفلا

وعليعنها،الثهرضيفاطمة:ونقول،والتقوىوالصلاحالفضلفيالأئمةهؤلاء

.الأعلامالأئمةهؤلاءمحبةفيالغلوونتركعنه،اللهرضيوالحسينعنه،الثهرضي

قتلوهالذيننذمأنناشكفلاعنه،اللهرضيالحسيناستشهادفيكلمةقلنا!اذا

الصحابيهذادملسفكأيديهمامتدتالذينونلعن،المشهورة"الطف"مذبحةفي

قتلواالذينإنأيضآ:نقوللكننا،..جريمتهممناللهإلىونتبرأعنه،اللهرضيالجليل

فيالمسلمينأنوأوهموه،الكوفةإلىمكةمنأخرجوهالذينهمالحقيقةفيالحسين

يصلأنإلاعليهوما،مهيأةمرتبةالأموروأنوجنودأ،أنصارأمعه،كلهمالعراق

أنصاروجودبعدمفوجئكربلاءإلىالحسينوصلولماالأمر..،يستلمحتىالكوفة

يكادلاقليلأعددأإلامعهيجدلمالآخرالطرفمعاشتبكولماوجنود،وأعوان

قتلوافالذين!ينصروهأنؤمجذالذينالعراقيينمن"الألوفمئات"وتبخريذكر،

لمالميدانفيإليهماحتاجولما،خدعوهالذين"شيعته"همعنهالثهرضيالحسين

يجدهم.

أهلأحدسألهحينعف؟الثهرضيعمر"بنالثه"عبدموقفيعجبنيوكم

أينمنله:فقالنجس؟أوطاهرهوهل،"البعوضة"دمعنالحجموسمفيالعراق

رسولبنتابندمسفكتم،ويحكمعمر:ابنفيهفصرخ،الكوفةمن:فأجابهأنت؟

!!نجسأوطاهرالبعوضةدمعنتسألنيوالآن،وسلمعليهالثهصلىالثه

عنالعراقفيأجدادهملتخليالضمير"،"تأنيبمنبنوع"الشيعة"ويشعر

شرعيةمخالفاتويرتكبونعاشوراء،يومفيعجيبةطقوسأفيمارسون،الحسين

القتل،إلىوأسلموه،الحسينعنأجدادهموتخلىجرى،ماجرىلقد!وعقدية

يشكومرضيآ،راضيأربهإلىوذهبكريمأ،عزيزأأبيأحرآعنه،الثهرضيواستشهد

فيالثسيعةيفعلهومادمه،سفكواالذينوأعداءهعنه،وتخلواخذلوهالذينشيعتهإليه

فهو،يحتاجهلالأنهعنه؟الثهرضيالحسينينفعلاعاشوراءبيومالحزينةاحتفالاتهم

فيها.يخسرونالذينوهم،اللهشاءإنربهعندمكرم
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ففيتجوز،لاشرعيةمخالفاتعاشوراءيومالحزنبيوتفي"الشيعة"يفعلهوما

عليهنوتقرأ"الملاية"،المرأةوتأتيالمجهم!،فيالنساءتجتمع،"النسائية"القرايةمجالس

تنشدثم،صحيحةغيرمبالغاتمنفيهابماعنه،الثهرضيالحسيناستشهادقصة

فيالنساءوتقوم،البيتوآلالحسينحبفيالمغالاةفيها،خاصةبطريقةالأشعار

والنطقالصدور،وضربالخدود،ولطمالشعور،وشد،والنواحبالبكاءالمجلس

هذهوسلمعليهاللهصلىاللهرسولوحرم.العقيدةمعوتتناقضر،محرمةبكلمات

وشقالخدود،لطممنمناليس":قولهمنها،عديدةأحاديثفيالنسائيةالتصرفات

.(1)"الجاهليةبدعوىودعا،الجيوب

حيث،وأعنفللشرعمخالفةأشدفهيعاشوراءيومفي"الرجال"طقوسأما

الملالي""حديثوسط،خاصةبطريقة،الأئمةمراقدإلى،طويلةمسافاتيسيرون

عجيبة،كلمات!اطلاق،الحزينةالأشعاروإنشاد،الحسناستشهادعنفيهالمبالغ

تجاهالأجدادذنبعنالتكفيربابمن،منكرةمحرمةباطلةبأفعالالرجالويقوم

الحسين.

منهمتسيلمبرحأ،ضربأالحديديحنازيروصدورهمظهورهميضربونحيث

ويتقربون،وجوههمدماؤهموتغطي،بالسيوفرؤوسهميشجونوحيثالدماء،

.!!اللهإلىبذلك

الأولىكانعاشوراء،فيأبدانكممنأسلتموهاالتي"دماؤكم"!الشيعةشبابيا

الله،سبيلفيتسفكوأن،بلادكماحتلواالذين،الأمريكانلجهاد"توجهوها"أنبكم

.!!العراقلتحريرثمنأتكونوأن

.021-2/البخاريرواه(1)
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بم

(5)والقرآنالإمبراطورالأمريكي

البرلمانفيهندوسيآ"هنديأدانائبأأنخلاصتهعجيبأ،طريفأخبرأفترةقبلترأت

فيللاستمراركشميرفيالمسلمينالجاهدينيدفعالذيالدافعفيفكر"الهندي"،

كثرمضيرغم،الهنديالاحتلالمنكشميربتحريرومطالبتهمالهند،ضدجهادهم

يأمرهمالذيفهو؟القرآنهوالدافعأنإلىتفكيرهوهداهذلك،علىترننصفمن

مواجهةعلىويهيجهمالاستشهاد،فيويرغبهمالبلاد،لتحريرالجهادباستمرار

بالجنة.أنظارهمويربطالأعداء،

،"للمحاكمةالقرآن"يقدمأنهو:للبرلمانمثيرباقزاحالهندوسيالنائبوتقدم

جهودكمتبذلواأنمنبدلأ:لقومهوقال،والإرهابالعنفعلى"الحرض"هولأنه

والدافعالباعثوحاربوا،الإرهابمنابعجففواكشمير،فيالإرهابيينمواجهةفي

.!إالإرهابتوقفعليهقضيتمفإذا،والمحرك

،"التحريضي"الخطابخلاصةأتابعوأنا،الماضيالأسبوعفيالخبرهذاتذكرت

خلاصةللأوروبيينفيهوقدمأوروبا،في"الثانيبوشالعالمإمبراطور"ألقاهالذي

لنالعالمأنعلىخطابهفيوركز.الإرهابومواجهة،السلامونشر،للإصلاحنظرته

الأمريكية"الإمبراطوريةتركزسوفولذلك،"الأوسط"الشرقاستقرإذاإلايستقر

ذلكوسيتحققفيها،الإرهابعلىوالقضاء،المنطقةاستقرارعلىجهودها"العظمى

والحكوماتوالأنظمةالدولعلىلابد،أساسيةمطالبأربعةتحقيقخلالمن

وهذهوتنفيذها!بهاالالتزاممن-طبعأاليهوددولةباستثناء-المنطقةفيوالمؤسسات

هي:،والإملاءاتالأوامرأو،الطلباتأوالمطالب

هـ.1426محرم20-م2005/3/1:السبيل(")
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.الإعلاموسائلمختلففيالكراهيةونشرالتحريضبثوقف-1

تحفالتيالموادواستبعاد،المنطقةدولفيوالتعجالدراسةمناهج2-تغيير

.والتطرفوالإرهابوالكراهيةالعنفعلى

.والحياةالإصلاحفيالأمريكيةالقيمنشر-3

ليهود.ادولةمعالشاملالتامالتطبيع-4

الحربحالةإعلانمعناه"وإملاءاته"،الثانيبوشالإمبراطورطلباتوتنفيذ

المسؤولهوباعتباره،يدينهوأنالقرآنيحاكمأنيريدالإمبراطوروكأن،القرآنعلى

ومحاكمةوإفساد.وتخريب،وإرهابعنفحوادثمن،المنطقةفييجريماكلعن

النائبذلكاقتراحأتذكرجعلنيماوهذا!وعقابهله!ادانتهعليهالحكم:تعني،القرآن

.!الهندوسي

ينسىأن:الإعلاموسائلفيالتحريضبثوقفالإمبراطورطلبمعنى

والأموالالأوطانعنبالدفاعتأمرالتي،الصريحةالقرآنيةالآياتالمسلمون

والمحتلين،والمعتدينالطامعينأمامالوقوفوتوجب،والإسلاموالإيمان،والأعراض

وغيرهم،والأمريكانوالصليبييناليهودعلىتمامآينطبقوهذا،والظالمينوالسارقين

.والعدوانالاحتلالجيوشمن

لدولالرسميةوالصحفوالفضائياتالإذاعاتالإعلامبوسائلالمرادوليس

بهاالمرادلكن،المطلوبةلما"المقاساتعلى"ودامفصلة،فترةمنذ!!""مؤممةفهذه،المنطقة

،القرآنوإذاعاتوالفجر،والمجدالجزيرةقنواتمثل،الرسميةغيرالفضائيات

الإعلاموسائلومن،الإسلاميةوالمؤلفاتوالكتب،الإسلاميةوالمجلاتوالصحف

والتعليم،فيق!لاوالتوجيهمراكزأهممنباعتبارهاالمساجد،عليهايركزونالتي

.المقاساتهذهعلىفيهاتلقىالتيوالدروسالخطبتفصلبحيث

أئمةمن"اثنين"إمامينقدمتالألمانيةالحكومةأنقصيرةفزةقبلقرأتوقد
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التطرفبثبحجةالبلاد،منبالطردعليهماوحكمت،المحاكمةإلىفيهاالمساجد

عنالجمعةخطبةفيتحدثاأنهماوجريمتهما،الإرهابعلىوالتحريض،والعنف

وأنه،للعراقمحتلةأمريكابأنالمصلينوتذكير،ومآسيهمالعراقفيالمسلمينمصائب

البلاد!!.لتحريرالجهاديجب

التفسيردروسمغعمصرفيالمسؤولينمنطلبواقدكانوااليهودأنونتذكر

يكنلمأنهرغم،اللهرحمهالشعراويمتوليمحمدالشيخيلقيهاكانالتي،المتلفزة

اليهود،كفرتقررالتيالآياتبعضرأحيانأيفسركانأنهوجريمته،بالسياسةيتحدث

.!جهادهموتوجب،أساليبهموتفضح

استدعي،الثوريةالدولإحدىفيمسجدإمامأنيروىماطرائفومن

علىوتدعو،الصلاةفي"تقنت"إنكله:قيل،السببعنسألولما،للمساءلة

.!إبدعائكتقصدنافأنت،وانفعالوتفاعلبحيويةودعاؤك،الظالمين

فيوالمدينةمكةفي"الحرمين)؟أئمةقنوتيعجبهملمالأمريكانأنسمعتوقد

والدعاء،الكافرينعلىبالدعاء،القنوت"عيار"يزيدونلأنهم؟التراويحصلاة

.!!والتمكينبالنصرللمجاهدين

أينإلىأدريفلاالإمبراطور،أوامرونفذتهكذا،تسيرالأموربقيتما!اذا

ا.لأمريكان؟لإرضاءالجهادآيات-حذفعلىسيجرؤمسلمأأنأعتقدلا!ستنتهي

معهندور،القرآنمعفنحن،والكراهيةالإرهابمنابعوتجفيفالتحريضلوقف

دارإ.حيث
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بم

"ا1(+)الكريمالقرآننخرف((لاحيم"يد

صهيونيوناليهودكلأنورغم،متطرفةصهيونيةيهوديةحركةشاس""حركة

!!تطرفآالمتطرفينمنوأكثر،الصهيونيينمنأكثرشاس""حركةأنإلا،متطرفون

أتباعولها"والكنس"،الدينيةوالمدارسوالمؤسساتالمراكزمنمجموعةالحركةولهذه

المغتصبة.فلسطينفيموقعكلعلىوتنشطاليهود،والشاباتالشبانمنكثيرون

ومعناها،"لاحيم"يداسمها:صهيونيةثقافيةدينيةجمعيةالحركةهذهفروعومن

والشاباتال!ثمبانوتلقن،اليهوديالوسطفينشطةوهي،"للأخوة"يد:بالعربية

مهرالتيالمبادئوهي"والاستعلاء"،والإرهاب،والتطرفالعنصريةمبادئاليهود

!ارهابآ.وتطرفأ،وعنصريةاستعلاءالشعوبأكثرفكانوااليهود،فيها

الكريم؟القرآنإلىأخيرآ"لاحيم"يدالجمعيةهذهحاخاماتأيديوامتدت

للثباتالمسلمينيوجهالذيهووأنه،الأولعدوهمالقرآنأنيعرفونلأنهم

اليهود.وجوهأساؤوااللذينالمجاهدينويخرجوالجهاد،

ترجمتهإلىالأكبرشيطانهمفهداهم،القرآنهذايواجهونكيفالحاخاماتوفكر

لاالذي،الأولعدوهمهوأنهعلىاليهوديللشبابوتقديمه،العبريةإلىالعربيةمن

.!عليهويتعرفوايدرسوهأنبد

سورهبكلالقرآنسيقدمونوهل؟القرآنترجمةعلىأمناءسيكونونفهل

ذلك،عليهمتأبىالمحرفةالخائنةالحاقدةطبيعتهمإن؟وحقائقهمعانيهوبكل؟وآياته

.!الحاقدةنظرهموجهةمنيقدموهوأنويبدلوه،ويغيروهيحرفوهأنبدفلا

هـ.6241محرم27-م8/3/5002:لسبيلا(*)
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اليهود،جرائمعنتتحدثالتيالآياتتلكهوالقرآنمنيكرهونهماكثرإن

عليهم.وغضبهالثهولعنة،كفرهموتقرر،وأخلاقهموانحرافاتهم

المحتلينالأعداءوقتال،الطامعينالأعداءجهادتوجبالتيالآياتوتلك

.!!منهمالبلدانوتحرير،المغتصبين

هواهم،معيتفقلامامنهوحذفوا،القرآنحيم"لا"يدحاخاماتوترجم

الذيالقرآنهوأنهعلىالجديد"،"القرآنالممسوخةالحرفةالعبريةترجمتهموسموا

ألفهإنما،اللهينزلهولم،القديمالقرآنرأيهمفيفهومعناالذيالقرآنأماالثه،أنزله

.!!المتطرفونالإرهابيونالمسلمون

ثم،الإلكترونيموقعهاعلى،العبريةباللغةالجديدترآنها"لاحيم"يدونشرت

اليهودالشبابتدعو،العبريةالصحففيإعلانات(4520)الماضيالعامفينشرت

الاتصالإلىودعتهم،الإلكترونيالموقعذلكعلىالجديدالقرآنعلىللاطلاع

فيالجديدترآنهاأصدرتثمليفشتس"،"الحاخامالجمعيةبرئيسالجانيالهاتفي

.نشرهعلىوعملت،كتاب

نعرفلاأمرحدثالجديد،للقرآنالدعائيةالعلنيةالحملةمنشهرحواليوبعد

منوسحبته،المكتباتمنوأخفتهلكتابها،دعايتهاإيقافإلىالجمعيةاضطرهو،ما

فيإلاتضعهولاشديد،وحذر،تامةبسريةمعهتتعاملوصارت،الإلكترونيموقعها

!إ.بالمتدينينالخاصةاليهوديةالمكتبات

"آمالالفلسطينيةالصحفيةبالأمرعرفت،الماضيالعاممننيسانشهروفي

التي"الوسط"صحيفةفيوتعمل،48عامالمحتلةالأرضفلسطينيمنوهي،"شحادة

،العبريالجديدالقرآنذلكعلىالاطلاعفينرغبت،فلسطينفيبالعربيةتصدر

.الأسواقمنالجمعيةسجتهالذي

معها،تتعاونفلمالجديد،القرآنمنهاوطلبت،بالجمعيةشحادةآمالاتصلت
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غضبأالسكرقيةغضبتالقرآنذلكعنليفشتس""الحاخامسكرتيرةمعتحدثتولما

للتحريض،الجمعيةخصوصياتفيتدخلأمعهاشحادةكلامواعتبرتشديدآ،

.!!القرآننفسرلاالجمعيةفينحنلها:وقالتعليها،

الموقععلىالجديد""القرآننشرتالجمعيةأن"شحادة"آمالأخبرتهاوعندما

قائلة:السكرتيرةعليهاردتكله،ذلكسحبتثم،كتابفيوطبعته،الإلكتروني

هذهلليهود،فقطأصدرناهاالمادةهذه؟المادةهذهبمثلالعربأنتميعنيكم،وماذا

صحففيالمادةهذهنشرخلالمنتقصدونههدفأيأفهمولمنحن،لناداخليةمادة

.إإنحنهدفنالنحققاليهودعلىنوزعهانحنذلك؟سيفيدكموماذا؟عربية

اليهودي"القرآنذلكمننسخةعلىالحصولمن"شحادة"آمالتتمكنولم

للعربإيصالهعدمعلىوالحرص،عليهوتكتمهمالحاخاماتحذربسبب؟"المحرف

فيالإسلاميةالحركةرئيسنائب"الخطيب"كمالبالشيخاتصلتولما،والمسلمين

يشنهاالتيالحربوأناليهود،عنصدورهمستغربأليسهذاأنأخبرهافلسطين

عقديةحربولكنهافقط،عسكريةحربأليستالمسلمينعلىوالأمريكاناليهود

صحيفةفي"لاحيم"يدمعقصتها"شحادة"آمالونشرت!!شاملةوتربويةوفكرية

.26/4/4052فيالصادرة،الفلسطينيةالوسط

حركةحرفتهالذي،"المحرفالجديد"القرآنذلكمننسخةعلىنحصلفكيف

.!!القرآنعلىيتآمرونوكيفاليهود،يفكركيفلنعرف،؟"الصهيونية"شاس
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بم

الجمعلأ"(وخطيبةلادنوابنقطبسيد

سبتمبرلما،منعشرالحادي"لجنةسموها،مثيرةعجيبةلجنةأمريكافيشكلت

والذي،0120سنة،ونيويوركواشنطنتفجيراتشهدعالذيالخاالتاريخوهو

والمسلمين،الإسلامعلىأمريكاتشنهاالتي،الرابعةالعالميةالحربإعلانبدايةكان

.الإرهابعلىالحرببحجة

المسلمينمواجهةخططدراسة،المثيرةالأمريكيةاللجنةهذهمهامومن

،الإرهابعلىالقضاءبحجة؟قلوبهممنالجهاديةالأفكارواستئصالوأساليبها،

النظرةهذهوتغيير،الآخرينإلىللنظروبالنسبة،للإسلامبالنسبةقناعاتهموتغيير

.الخصوصوجهعلىوالأمريكانولليهودعمومأ،للغربيين

التنظيموتبناها،القاعدةلتنظيمنسبتأيلولمنعشرالحاديتفجيراتأنوبما

بن"أسامةقائدهوفكر،التنظيمهذافكربدراسةاللجنةهذهاهتمتفقدذلك،بعد

الإرهابيبفكرهجاءأينومن،لادنلابنالفكريةالخلفيةعلىالتعرفومحاولة"لادن

.!!؟هلكالعالمفي"الأول"الإرهابيوصار،عليهأقدمماعلىيقدمجعلهالذي

بكللهأوحىالذي،الفكريلادنابنأستاذإلىالمثيرةاللجنةهذهوتوصلت

فيلسوفقطب"،"سيدإنهالأبرياء!!وقتلالدماء،وسفكوالعنفالإرهابهذا

الإرهابية،والتنظيماتالجماعاتكل"خزقي"الذي!!الحديثالعصرفيالإرهاب

عنتصدرالتي،الإرهابيةالأعمالكلوراءفهووتصورها،فكرهالهاوصاغ

!اسبانياوالشيشانوالفلبينوأفغانستانوكشميروالعراقفلسطينفيالإرهابيين

وإيطاليا.

هـ.1426صفر5-م2005/3/15:)*(السبيل
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فيالأولأمريكاعدوهوقطبسيدأنسبتمبرمنعشرالحاديلجنةوأعلنت

نأوعرفتوسجلاتها،أمريكاقيودابح!وراجعت!!والإسلاميالعربيالعالم

على"حاقدأ"كانوأنه،(1950-1949)سنتينأمريكافيأقامقطبسيد

،للأمريكانقطبسيدكرهسببفياللجنةوفكرت.ويشتمهميكرههم،الأمريكان

،!!"فأرأفولدالجبل"تمخض:المثلقولعليهيصدق،هزيلتافهبسببوخرجت

"الجازبموسيقىمولعونالأمريكانلأنأمريكا؟قطبسيديكره:اللجنةوقالت

بسببالأمريكانعدوصارفلذلك،الموسيقىعدوقطبسيدأنوبما،"الصاخبة

.إإالموسيقىتلك

الدراساتومراكزاللجانبعضعنتصدرالتي"التفاهة"مدىألاحظتم

أمريكا!فيوالتوصياتوالأبحاث

تحليلأالأمريكيينحياةحللوأنه،سنتينأمريكافيأقامقطبسيدأنصحيح

وقد،سجنهبعدأتلفتولكنها،"رأيتالتي"أمريكاسماهادراسةأعدوقدعميقأ،

من"أمريكاكتابفيسخةعشرينقبلوأصدرتهاأمريكا،عنالتحليليةمقالاتهجمعت

بمنظارالأمريكية"الحربكتابسنتينقبلأصدرتثمقطب".سيدبمنظارالداخل

قطب".سيد

الليليةالنواديفيتصدحالتيالجاز""موسيقىهولأمريكاكرههسببيكنولم

قوتهاوتستخدم،والمسلمينالإسلامحربفيالآنالعالمتقودلأنها!انما،هناك

اليهود،مشاريعوتنفذ،الإسلاميالعالممواردوتنهب،الحربهذهفيالهائلةوطاقاتها

دينهم،عنالمسلمينإبعادعلىوتحرص،المنطقةعلىالسيطرةفيومخططاتهم

بكلالتدخلعلىوتعمل،الأمريكيةالحياةوعاداتقيمعلىوتنشئتهم،وتغريبهم

يكرهقطبسيدكانلهذا؟!معتديةاستعماريةدولةأخطرفهي،حياتهمفيشيء

.!وخطورتهعدوانهعلىالمسلمينعيونفتحعلىويحرعر،الأمريكيالنظام
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في"الإسلامية"اللجنةعنالمسؤولوناهتدىلادنابنعنالحديثوبمناسبة

هؤلاءفأصدر،الإرهابيةأعمالهبسبب؟للإسلاملادنابنمخالفةإلىأخيرآإسبانيا

مرتدكانر،لادنبنأسامةأنفيهاأعلنوا،عصريةإسلاميةفتوىأيامقبلالمسؤولون

علىصفحاتخمسمنالمكونةالفتوىهذهونشروا،شيطانشرير،الإسلامعن

كانواالذيالوقتفي،"الإرهابلمحاربةمدريد"مؤتمرفيشاركتالتيالعالميةالوفود

بيريزوشمعونكانر،مرتدلادنفابنبيريز!شمعونالمجرمباليهوديفيهيرحبون

موحدإ!.مؤمنوكتابيعزيز،صديق

الجمل"الأمريكي"المقاسعلىالإسلاموتفصيلهاأمريكا،عنالحديثوبمناسبة

:والمفاجآتوالطرائفالعجائببلدأمريكامنيأتينامثير،طريفخبرإلىنشير

لطيفة،،جميلة،حلوةخطبةتكونفسوف،"3/18القادمةالجمعة"خطبةانتظروا

الجمعة،خطبةبنفسهاتلقيأنودود"آمنة"الدكتورةالمسلمةقررتحيث؟..رقيقة

وهي،نيويوركفيتاجور"رام"سوندراصالةفي،الجمعةصلاةفيالمسلمينتؤمثم

شيءكلفيوالمرأةالرجلبينالمساواةإلىتدعووهي"فيرجينيا"،جامعةفيمدرسة

!إ.والإمامةالخطبةفيحتى،الإسلامفي

!!إ.الأوقافلوزارةالخبرهذاونهدي

216
http://www.al-maktabeh.com



بم

(!)2/1ااالامريكيةالطريقةعلىالصلاة

إخراجفيتتفننوهي"والفهلوة"،والإثارة،والعجائبالغرائببلدأمريكا

والفنيةوالاجتماعيةوالاقتصاديةالسياسيةالجالات:جميعفي،المثيرةالمسرحيات

كلفيداتخرب"أنإلاتأبىفهي؟الإسلاميالمجالفيوأخيرأ،والدوليةوالعسكرية

وتحرع،تصرفكلفيوتتحكمعمل،كلوتلوث،جانبكلفيوتتدخل،ميدان

"والفهلوة"!.الإثارةعلىالقائمة،الأمريكيةالطريقةعلىشيءكليؤدىأنعلى

"العبث"مسرحعلىقدمت،إسلاميةمسرحيةمنالمثير،المثمهدهذا!اليكم

الأمريكي:

.م18/3/5002الماضيةالجمعةصلاةوقت:الزمان

.نيويوركفي"مانهاتن"فيكنيسةكاتدرائية:المكان

الكاتدرائية،قاعةفيالإسلاميةالجمعةلصلاةأتواأمريكانمسلمون:الممثلون

طفلأ.وثلاثين،امرأةوستينرجلأ،ستينحوالي

لحمايتهمالكاتدرائيةبابعلى،الأمريكانالشرطةرجالمنمجموعة:المتفرجون

."الإسلاميالمسرحي"العرضعلىالمحتجينالخارجفيالمسلمينالمتظاهرينمن

الممثلينبعدد-!اعلاميآصحفيأوخمسينمائةحواليأيضأالمتفرجينومن

القنواتعبروالصورةبالصوتحيآبثآتقدمالتي"كاميراتهم"ومعهم-والمصلين

.!"الإسلامية"العبثيةللمسرحيةالفضائية

تمثيليةبطريقة"الأمريكيالعبثي"المسرحفيالجمعةصلاةشعائرأداء:الموضوع

هـ.1426صفر12-م2005/3/22:السبيل(*)
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ألفقبل،وسلمعليهالثهصلىالرسولأياممنذ،المسلمينحياةفيتحدثلم،خاصة

عامأ!!.وعشرينوستةوأربعمائة

أمريكية،إسلاميةجمعياتثلاث:العابثةالمسرحيةالصلاةهذهإلىدعواالذين

ويمارسون،المثيرةالأمريكيةالنظرةوفقالإسلاميفهمون،أمريكانمسلمونأعضاؤها

،"الأمريكاني"الإسلامهذانثمرإلىويدعون،العابثةالأمريكيةالطريقةعلىالإسلام

.إ!وتعميمهوتوزيعه

وجمعية،الإسلاميالاستيقاظ:أي،"بأ"الويكوجمعية،التقدميالإسلامجمعية

المسلمة.المرأةحرية

شخم!!مائةعنيزيدونلاوالنساءالرجالمنالثلاثالجمعياتوأعضاء

علىورلقفونالأنظار!للفت،مثيرةإعلانيةإعلامية"ضجة"إيجاديريدونولكنهم

المخططاتأصحابمنوخفاء،بسريةآخرونويحركهم،يمثلونالمسرحخشبة

حقائقه،وتحريف،ومحاربتهالإسلاملمواجهة،هناكوالدراساتوالأبحاثوالبرامج

الصهيوني"واللوبي"والاستخباراتالتجسسمراكز،وتدعمهمبأحكامهوالتلاعب

والصليي.

الطريقةعلىالجمعةصلاةشعائرإقامةالمثير:المسرحيالعرضمنوالهدف

الأمريكية.

نفسفيوالنساءالرجالصفوفأ:الكنسيةالكاتدرائيةقاعةفيالمصلينترتيبتم

اليسار.علىوالنساء،اليمينعلىالرجال،الصف

،وبنطلونبقميصالمتمثلة،الأمريكية"الملابس"يلبسنالمصلياتالنساءمعظم

.الوجوهعلىالتجميلمساحيقوضعمع،تقدميرأسوغطاء،المرأةجسميصفان

الصلاةيدخلنأنمصلياتنساءستفضلت"المسرحي"التنويعبابومن

ينزلوكان،أكتافهنعلىمنسدلأالشعروكان،رؤوسهنعلىغطاءأيوضعبدون
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!!و.جودهنركوعهنعند،وصدورهنوجوههنعلى

والشاء،الرجالوسطالعطار""سهيلةالسيدةوقفتالظهروقتفىخلولما

أجابتصوتها،جمالسرعنسئلتولما،الجميلالرخيمبصوتهاالظهرأذانترفع

مصر.مساجدأحدفيمؤذنأكانوالدهاسأن

الدكتورة-الجمعةخطيبةصعدت:آسف-الجمعةخطيبصعدالأذانوبعد

ب!لقاءوقامت،الكاتدرائيةمنبرعلى"نرجينيا"جامعةفيالإسلاممدرسةودود""آمنة

صوتهاوكان،الدكتورة"الخطيبة"إلىمتوجهةوالنساءالرجالوأنظار،الجمعةخطبة

الحضور.أحدقالكما""مملةطويلةالخطبةوكانت،الصوتأجهزةرغمخافتأ

فيوالمرأةالرجلبينالمساواةتحقيقتريدبأنهاخطبتهافي"ودودداوصرحت

والإمامةالخطبةتبقىأنيجوزفلا،والإمامةالخطبةفيحتىشيء،كلفيالإسلام

المسلمة.للمرأة"ذكوري"ظلموهذا،الرجالعلىمقصورة

فيونشرته"والمرأة"القرآنهومثيرأكتبأألفتأنودودآمنةللدكتورةوسبق

.للقرآن""التقدميالفهمهذاإلىفيهودعتأمريكا،

-"إمامة":آسف-"إمامأ"وكانت،المحرابإلىالمنبرعنودودآمنةنزلتثم

.!!إصلاتهمالأمريكانوتقبل،جميلةنسائيةبقراءةخلفهاوالنساءالرجالأمت
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بم

(ء)2/2ااالامريكيةالطريقةعلىالصلاة

فيتمتالتي"المهزلة"رففالصلاةعلىونساءرجالآالصالحونالمسلمونأجمع

بإمامةودود""آمنةالدكتورةقامتحيث،3/18الجمعةيومنيويوركفيكنيسة

في،الناسألسنةعلى"النكات"وانتشرتونساء،رجالأالعابثينالمصلينوخطبة

الصلاةفيوأمتخطبتالخطيبةإن:القذافيالعقيدقالحتى،الصلاةتلكانتقاد

.إحيض"إ"حالةفيوهي

يقلولم،للرجالالمرأةرففإمامةعلىالإسلاميالفقهمذاهبجميعوأجمعت

.المردودةالشاذةالأقوالأصحاببعضإلابذلك

امرأةتؤمنلا5:قالعندماذلك،عنوسلمعليهاللهصلىاللهرسولنهىوقد

.إخلفهارجالأالمرأةفيهاتؤمالتيالصلاةبطلانمعناهوهذا!!(1)هرجلأ

كن،خلفهيصلينبالغآرجلأيجدنلموإذا،المعنىهذايفقهنالصحابياتوكانت

علىويشجعنهإمامأ،ويجعلنه-عمرهمنوالتاسعةالسابعةبين-مميزبطفليأتين

.!هلمكافأةالتمرمنحباتبإعطائهذلك،

وصلاتهاخطبتهاجوازفيعليهتعتمددليلعنودود"آمخة!الإمامةوبحثت

نأ:-ناصفأحمد-أحدهمقالبحيثمعها،العابثينللرجالوعلمته،العابثة

!!الرجالتؤمأن"ورقة"لأمأذنوسلمعليهالثهصلىالرسول

بينهالتوفيقولا،الحديثهذامعنىيعرفونلاجمعيتهاوأعضاءالدكتورةأنمع

.للرجالالمرأةإمامةعنينهىالذيالسابقالحديثوبين

الصلاةوقتفيحينالنساء،بعضعندهايحخعكان،عالمةصحابيةورقةأم

هـ.1426صفر26-م2005/4/5:)ء(السبيل

.0811/ماجهابنرواه(1)
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بتها،فيالنساءتؤمأنوسلمعليهالفهصلىاللهرسوللهافأذن،البيتفيوهن

منبالصلاة"المتلاعبون"هؤلاءفهمفكيف،خلافبلاجائزةللنساءالمرأةوإمامة

بيتها؟!.فيللرجال"ورقة"أمإمامةجوازالحديث

النهيوهذا،للرجلالمرأةإمامةعنينهىالذيالسابقالحديثهوالمعتمدإن

هذامعيتناقضلا"ورقة"أموحديث!الصلاةبطلانإلىويؤدي،التحريمعلىيدل

للنساء!.المرأةإمامةإباحةعلىيدللأنه،الحديث

لهنينظرلاحتى،الرجالعنبعيدةصلاتهنتكونالنساءالمرأةتؤموعندما

الصلاةكانتله!اذابهن!فيفتنواوسجودهن،وركوعهنوقوفهنأثناء،الرجال

عدمععلىوتحرخلفها،النساءتسمعهبصوتالقرآن"الإمام،المرأةتقرأ،جهرية

لقراءتها!إ.الرجالسماع

ونحاولالحافىثة،تلكفهملنحسن؟"الأمريكية"الصلاةعنالحديثإلىونعود

نأيظنمنفيخطئ!!والإسلامالقرآنيستهدفالذي"الأمريكي"بالمسلسلربطها

مقصود!.غيرطارئعرضيحدثالعابثةالصلاةتلكمسرحية

نفسهاتسميوالتي،الصلاةتلكرتبتالتيالثلاثالجمعياتأننعتقدإننا

الأمريكي،النظامفيالقرارصنعوأجهزةمراكزمعمرتبطة،إسلاميةجمعيات

الخططوتعد،اللجانتشكلالتي،هناكوالاستخباراتالأمنومؤسسات

الأمريكية""الصلاةتلكوما،والتعليماتوالتوصياتالبرامجوتقدم،والدراسات

.!عندهمالمعتمدةالخططتطبيقفيشروعإلاالعابثة

"وأمركة،بالإسلامللتلاعبالأمريكيةالخططإحدىعنتحدثتأنسبقوقد

الإسلاميتناقفمع"أمريكاني"إسلامواخراجالمعاصر"،الإسلاميالخطاب

.!العالميةالأمريكية"المقاسات"علىويفصل،الصحيح

عنلصرفها،الجمعةبخطبةالمتعلقةوهي،الخطةتلكمنالجملهذهوأقدم

الجمعة،يومتؤدىشعائرمجردإلىوتحويلها،الإسلاميةوالتربويةالتعليميةوظيفتها

.إحياةأوروخأومعنىبدون
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خطبفيشنماو!اقيالتيالموضوعاتعلىالدفيالخطاب"تطوير"خطةتركز

الخطب.هذه"تسييس"حالبأييجوزلاأنهإلىوتشير،الجمعة

الخطيببين"حواري"ديمقراطيلقاءإلىالجمعةخطبةتحويلإلىالخطةوتدعو

يكونوان،فيهمالخطيبيخطبأنالمقبولغيرفمن،الخطبةإلقائهأثناء،والمصلين

ويحاوريناقشأنإلىالخطةوتدعو،وينصتونيستمعونوهم،وحدهالمتكلمهو

كلامه.ويرفضون،عليهويعترضون،الخطيبالمصلون

الخطابتطويرأن"الأمريكية"الخطةتلكفترىوإمامتها،المرأةلخطبةبالنسبةأما

الدينية،الخطابةممارسةفيهامدورللمرأةيكونأنيستوجبالمسلمينعندالدفي

مما،الجمعةالمرأةتخطبأنيجببل،الرجالعلىمقتصرةالخطابةهذهتكونلاوأن

واضعوويفتيوالنساء!!الرجالبين-المبررةغير-التفرقةإزالةمفهوميكرس

الجمعةخطبةإلقاءالمرأةعلىتحرمإسلاميةنصوعروجودبعدمالأمريكانالخطة

.إإالصلاةفيالرجالوإمامة

فيوسياسيآوماليأوأمنيأرسميآاعتمدتقدالأمريكيةالخطةهذهكانتف!ذا

يكنلم3/18الجمعةيومنيويوركفيحدثمافإن،م0225عامنهايةفيأمريكا،

البدايةكانتلقد!!"الشيطانية"الخطةتنفيذبدايةهووانمافرديأ،تصرفأولاعفويأ،

كيفولا،الخطةتلكتنفيذقطاربهاسيمرالتيالمحطاتندريولا،نيويوركفي

!إ.النهايةستكون

!!واحذروا...!وأبصروا...استيقظوا...:المسلمونأيها
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بم

(!)لأمريكانامتنبئ"فرقان"

شوروش"!"أنيسالدكتورهوالأمريكانمتنبئ

اليهودوقتل،المحتلةفلسطينفيعرة،النافيولد،عربيأصلمنقسيسوهو

فيوخدم"الكنيسة"،معوعملفيها،وتعلم،الأردنإلىوخرج،م1947عاموالده

وأمريكا.وبريطانيا،وأفريقيا،،الأردنفي،العالمفيكنسيةمواقععدة

وتجنس،التاريخذلكمنذفيهاواستقر،1967حربقبلأمريكاإلىوذهب

.!!الكنسيبعملهليقومالعالمبلادمختلفإلىأمريكامنوتنقل،الأمريكيةبالجنسية

فيويشارك،والفلسفةاللاهوتفي"دكتوراه"شهادةمنكثرعلىحاصلوهو

فيديومن،الحديثةالاتصالوسائلمستخدمأ،وإعلانيةعلمية،عديدةنشاطات

فيويشارك،البرامجويقدم،النشراتويصدر،الكتبويؤلفوانترنت،وكمبيوتر

.والحواراتالندوات

بطلاقة!العربيةاللغةيجيدفهوعربيأصلمنأنهوبما

بعنصريةالمسلمينيكره،والمسلمينللإسلاملدودعدوشوروش""أنيسو

قوة،منأوتيمابكلالإسلامويهاجم،وشدةحدةبكلالقرآنويحارب،حاقدة

.ضدهومكائدهانتقاداتهويوجه

بعملهيقومكانعندما،الستينياتفيإفريقياجنوبفيكثيرأالمسلمينآذىوقد

المحاولة.مننجالكنه،اغتيالهحاولالمسلمينأحدإنحتىفيها،

الثيخالداعيةمعالشهيرةمناظرته،هناكوالدعاةالعلماءمعمناظراتهأهمومن

هـ.1426الأوكربيع3-م2005/4/12ال!بيل:)يم(
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أفحمهوقدالفيديو،علىمصورةوهي،والقرآنالإنجيلحول"ديدات"أحمد

حول"بدوي"جمالالشيخالداعيةمعمناظرتهومنها،المناظرةتلكفي!ديدات"

أيضآ.القرآن

عدةوطبعت،الإسلامعلىالهجومفيالكتبمنمجموعةشوروشأصدروقد

وهجومأحدةكثرهاومن،الإنترنتعلىموقعهفيعنهاوأعلنأمريكا،فيطبعات

تحد".أم!تهديدوكتاب،،الإسلام"تعريةكتابالإسلامعلى

بطردالأمريكيةالحكومةنصح(2001)أيلولمنعشرالحاديأحداثوبعد

الأوسط.الشرقمنطقةفيالمسلمينعلىوالقضاءأمريكا،منالمسلمينكل

وغيرها،واليهوديةالأمريكيةالمخابراتوأجهزة،التجسسمراكزمنهوتستفيد

المسلمينلاحتواءالتخطيطوفي،القرآنومهاجمة،الإسلاممحاربةفيمعهالتنسيقويتم

.إالقرآنعنلهإبعادهم

فيإقامتهمقرفيشوروش""أنيسعكف،1991عامالثانيةالخليجحربوبعد

القرآنمعارضةعلى-والأمريكيةاليهوديةالأجهزةمعوبالاتفاق-"تكساس"

.(1999-1992)سنواتسبععملهفيواستمر.ضدهكتابوتأليف،الكريم

هاجموالذي،"الحق"الفرقانسماهالذيبكتابه1999عامالناسعلىوخرج

جعلإلىودعامنه،أحسنهوبماوالإتيان،معارضتهفينجاحهوادعى،القرآنفيه

الباطل.الفرقان-نظرهفي-هوالذيالقرآنعنبديلآ"الحق"الفرقانكتابه

للعالمين،نبيأوجعله،الفرقانبهذالهأوحىالذيهوالثهبأن"شوروش"وادعى

جميعآ!.الناسلهدايةالأخيركتابهالفرقانوجعل

مثل"سورة"،منهمبحثكلوسمى،سورةوسبعينسبعفيكتابهوجعل

،آياتإلىسورةكلوقسم،صفحةوستينوثمالنثلاثمائةفيالكتابوجاء،القرآن

الأيمنالعمود،عمودانصفحةكلفي،والإنجليزيةالعربيةباللغتينكتابهوجاء
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بالانجليزية.الصانيالعمودويحانبه،بالعربية

الكتابنشرفيالغربفيوالصليبيةاليهودسةوالمؤسساتالأجهزةونشطت

توزيعويتم،0220سنةالثالثةوطبعته،0120سنةالئانيةطبعتهوكانت،وتوزيعه

فيالمراكزوبعض،المحتلةفلسطينفي-المرحلةهذهفي-نرديةبطريقةالكتابهذا

والإسلامي.العربيالعالم

أمريكا،فيالحاقدةوالمؤسساتالأجهزةالمشبوهالخطيرالكتابهذاواعتمدت

عليهم.والسيطرةالمسلمينلحربالمستقبليةوالصليبيةاليهوديةللخطةالمقدمةوجعلته

فيإعدادهاالآنيجريجزءأ،عشراثنيمنالأولالجزء"الحق"الفرقانجعلوقرروا

.!معهالذيوالفريق"شوروش"الأمريكانمتنبئيدعلىأمريكا،

"للفرقاننعم..للقرآن"لاوالأمريكاناليهودمنونريقهشوروشوشعار

!إ.القادمةالعشرينالسنواتخلالوالإسلامالقرآنمحونريد:ويقولون

ادعىشوروش""أنيسومؤلفهجدآ،خطير"الحق"الفرقانالكتابهذاإن

مستهدفالقرآنوأن،العالمينلكلوالعشرينالحاديالقرننجينفسهوجعل،النبوة

القرآنبأننؤمنأنناوبرغم!القرآنعلىالعالميةالحربهذهفيالأولىبالدرجة

.!إأعدائهمواجهةفيللقرآنالانتصارمنبدلاأنهإلا،المعركةهذهفيسينتصر
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المقثبئ)5(!"فرقان"مننصوص

فيهادعىالذي"الحق"الفرقانكتابهشوروش""أنيسالأمريكانمتنبئألف

،سورةوسبعينسبعفيوجعله،عليهوأنزله،إليهبهأوحىاللهأنوزعم،النبوة

بالخاتمة.ومنتهية،بالبسملةمسبوقة

الحق،،الإيمان،السلامالنور،،المحبةاختلقها:التيالسورتلكأسماءومن

الحواريين،،الموعظة،الثالوث،الحقالفرقان،الروح،الصلب،المسيحالتوحيد،

...الإفك،الجزيةالزنا،،الطلاق،الزواجالنساء،الطهر،القدر،الإعجاز،

العالم!الى،خاصةالعربيةالأمة"إلى:المفترىإفكهمقدمةفيالمتبئالمفزيقال

أعماقفييوجدشيء..كلعلىالقادر،اللهمنورحمةلكم،سلام:عامةالإسلامي

والحياة،الروحيةوالحرية،الداخليوالسلام،الخالصللإيمانأشواقالبشريةالنفس

لتلكالطريقيجدونوالمستمعينالقراءبأنالأوحد،الواحدبالإلهنثق!اننا،الأبدية

إنسانلكلالبركاتهذهيقدمالبشريةخالقإن..الحقالفرقانخلالمنالأشواق

وأأمتهأوأصلهأونعتهأوجنسهأولونهأولعنصرهتمييزبدونالنور،إلىبحاجة

فيالجهادمبدأمهاجمةالمفترىإفكهمن"شوروش"المفزيأهدافأهممنوإن

أمامللذلالمسلمينوتطبيع،المسلمينوعقولقلوبفيعليهوالقفاء،الإسلام

التيالقرآنيةالآياتيكذبكانولذلك،..والأمريكييناليهودمن،المحتلينالطامعين

الصادقين.المجاهدينعلىوتثنيبالجهاد،تأمر

ضلواالذينأيها"يا:المسلمينيخاطب"السلام"سورةسماهاالتيالسورةفيقال

منالضلاللتتبينواالإعجاز،بين،عربيبلسانحقأ،فرقانأأنزلناهإناعبادنا:من

هـ.1426أولربيع10-م2005/4/19:السبيل)يم!(
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بأناكذبأ،عليناوافتريتملساننا،انتحلغوقد...تفعلونكنتمماسوءوتعلموا،الهدى

وكفر،صدقكممنفضل،الناسوخطشم،نفعلهلمفعلأوأتينا،نقلهلمقولأأوحينا

."..أثيممفتركلوخاببكم،آمنمن

فىيقيلوئآلدليئمجمتألتةإن!وجل:عزالثهقوليكذبوهوإليهانظر

زاعمأوتشنجبحقدفيقول،14الصف:9(!صو!زضطمنكأتهصصحقالهم!ييلهء

القتالكتبناوأناسبيلنا،فييقاتلونالذيننحببأنا"وتزعمونالثه:باسمالتحدث

جباركلوخابالبهت،قوليرددونالذينالمفترونأفكلقد،..المؤمنينعلى

كفرةيكونوابأنالمؤمنينعبادناعلىنكتبوأنىسبيلنا؟القتليكونفأنىعنيد...

مجرمين؟

ثم-السورةفي35رقم:الآيةوهي-بالنصمحمدسورةمنآيةيسجلهووها

القتالعلى"وحرضتمالثه:باسمالتحدثزاعمأيقول..وبذاءةبوقاحةيكذبها

تتريمرؤثنقعكئمؤألتةآلاغلؤنؤ1فئزآلضذإلىوتذغواتهئو(قلآ!فقلتم،السلمواجتناب

يردونهاالنار،عذابلهمإنما،أعمالهمالسلموأعداءالقتلةنترلاإنا!!آضلكل

."السافلينأسفلويردون

وجل:عزاللهقوليكذب"الصلاح"سورةسماهاالتيالسورةفيهووها

ممبيليآلتهنيؤمخهدونتؤم!ولمببأللهنؤ،تون!%ليععذا*نقتجكاغروتيآذه!قل:اتو(آلريئتآئها!

اللهعلىويفتري،!01،11:الصفأ.(!تغغونل!كبهنملكزبخرثؤآنفصخبةقؤصلكر

تجارةعلىندلكمهلعبادنا:منضلواالذينأيهايا.:فيقول،باسمهالتحدثزاعمأ

فالمحبة؟أعداءكمتكرهواولاوأحبواتباغضوا،ولاتحابوا؟أليمعذابمنتنجيكم

."!المستقيموصراطناسنتنا

أعداءهميحبواأن،المفتريالمتنبئهذادينفيالمسلمينمنالمطلوبهوهذا

بلاديحتلونالأعداءفهؤلاء،والأمريكييناليهودمن،المحتلينالمحاربينالطامعين

ذلكيقابلواأنالمسلمينعلىويجب،وفلسطينوأفغانستانالعراقفيالمسلمين

مالي،بل!شوبتي،ليحتليهاجمنياليهودي!!والهياموالغرام،والعشقبالحب

كانرأكونبغضتهأوكرهتهن!فله،وعشقأحبأقليأملأوأنا،عرضيوينتهك

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


.إإمجرمأإرهابيأكونبقتالههممتوإنحاقدأ،

الوقتفي،للإصلاحصناعاتإلىحديدهاوتحويل،الأسلحةتدميرإلىويدعو

المتنبئ:يقول،الشاملالدمارأسلحةأنواعمختلفالمسلمينعلىالأعداءيشنالذي

."..مناجلورماحكمسكأ،سيوفكم"وسكوا

كلاممن،الغنائمأكلتبيحالتي،الأنفالسورةمن(69)رقمالآيةويعتبر

،الشيطانأمرتطيعواولا"واستفزاز:بوقاحةيقول،اللهكلاممنوليس،الشيطان

غفوراللهإن،اللهواتقواطيبأ،حلالأغنمتمممااكلوالكمقالإنتصدقوهولا

طيبأ؟".حلالأالحراميكونفأنىأرحيم

وتشريعاته،وأحكامه،ومبادئهالقرآنحقائقكلالمفترىإفكهفييهاجموهو

التيالإسراءسورةمن(32)الآيةيكذبهووها،الزوجاتوتعددالطلاقمثل

آلتنق+ؤلاتقربوأ،إفكآ"وقلتمبقولهوششفزهمويشمتهم،المسلمينفيسبالزنا،تحرم

وما،ورباعوثلاثمثنىفعلآ،باقترافهوأمرتم(!تتبيلأوسمآءفحثمةكأنإترو

لكميحللنفلاطلقتموهنن!فالنساء،طلقتمإذاعليكمجناحولا،أيمانكمملكت

وفجور؟".وفحشزنىمنهذابعدفهل،غيركمأزواجأينكحنحتىبعد،من

الاستفزازيالكلامهذامنكلها،صفحة(368)المفترىالإفكوصفحات

.!إإالبذيءالقبيح
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عليها)5(تفاوضلاثوابت

مع"حوارات"إجراءفيالغربيينرغبةعنالأيامهذهفيالحديثيجري

الحواربعفجلساتبدأتوقد،الأوسطالشرقمنطقةفيمعتدلينإسلاميين

وبعف،الإسلاميةالحركاتبعضعنومندوبينالاوروبيالإتحادبين،بالفعل

الحركاتمقدمةوفي،الإسلاميةالحركاتبعضعنومندوبينأمريكيينبينالجلسات

بلدانوبعضممرفي"المسلمينالإخوان"جماعةالحوارمعهايجريالتيالإسلامية

المقاومةوحركةة،المعاصرةالإسلاميةالحركاتكبرىهيالتي،العربيالعالم

فلسطين.أرضعلىاليهودلمواجهةوالمتفرغةعنها،المتفرعة،"حماسالإسلاميه

عندهمماوسماع،مشكلةليسذاتهبحدوالأمريكيينالاوروبيينمعوالقعود

الحركاتنظروجهةتقديم،ومشكلةليسللإصلاحوخططوبرامجكلاممن

وتصورها،الجاريةالأحداثفيورأيها،الإصلاحفيومنهجهالهم،الإسلاميه

الآخرينمعالجلوسمنيخافونلاالإسلامفدعاةأيضأ!!مشكلةليس،للمستقبل

يقولهماهوجدأالمهمهؤلاء!!عندماوسماعلهم،عندهمماوتقديم،ومحاورتهم

التيوالأفكاروالحوار،الاستماعجلساتفيالإسلاميةالحركاتعنالمندوبون

يجريالتيوالتصوراتالأفكارهوجدأالمهميقدمونها،التيوالبرامجيطرحونها،

الحوارتقبلوالتي،الحديثحولهايتجاذبونالتيوالموضوعات،الطاولةعلىطرحها

عند"ثوابت"هناكأننعتقد،والرفضوالقبول،والاختلافوالاتفاقوالقاش،

فيهافردلأييمكنلا،وحماسالمسلمونالإخوانمثل:المقدلة،الإسلاميهالحركات

وأنوالرفضى،والقبولالخلافعندهتقبلوان،للنقاشيطرحهاانعنهامندوباو

منها:،والمساومةللتفاوضتخضع

هـ.1426الأولربيع24-م2005/5/3البيل:(5)
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التنازليجوزلا،حماسميثاقذلكعلىنصكما،إسلاميوقف1-فلسطين

قادمة،مسلمةلأجيالملكوهيقليلأ،كانمهمامنها،جزءعنلغيرهمأولليهود

فقط.الجيللهذاوليس

الاعترافيجوزولا،معهمسلامولاصلحلا،مغتصبونمحتلون2-اليهود

فلسطين.منجزءعلىلهمبكيان

تتركولا،مراحلعلىولوالفلسطني،الترابكامللتحريرالجهادوجوب-3

الإسلاميالجهادمفهوموفق،الجهاديالخيارالمعتدلةالإسلاميةالحركاتهذه

الثامل.

التدخلهذاكانسواء،المنطقةدولشؤونفيالخارجيالتدخل4-رفض

.الخارجمنالمفروضةالإصلاحوصفاتورفضأوروبيأ،اوامريكيأأويهوديأ

كالعراق،المعتديةالقواتمنالمحتلةالإسلاميةالبلادتحرير5-وجوب

.وأفغانستان

كماالشاملبمفهومه،الربانيالإسلامتطبيقإلىالدعوةعنالتخلي6-عدم

الثه.أنزله
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!1(*)المياهدوراتفيمصاحف

والمسلمين،الإسلامعلىحقدهمعلى"جديدة"أدلةيومكلالأمريكانلنايقدم

يرسخمما،الإرهابعلىالحرببحجة؟والقرآنالإسلامعلىالشرسةوحربهم

الشياطينمعبالتعاونلنا،عداوةالناسأشدهمالأيامهذهفيالأمريكانبأنقناعتنا

ءامنوألقدلينعذؤكلألثمذآلئالم!ن!حت!!:عنهملناالثهقالالذيناليهود،الكبار

.182:المائدة1(000آلثزكوأؤآلدينىآقهمهود

هناكوطرحهمخطفهمعلىمضىالذين"غوانتنامو"فيالمنسيونالمظلومون

صنوفمنالأمريكانالظلمةعليهميصبهماالثهإلايعلملا،سنواتثلاثمنأكثر

يخطفهم،آخرينمنسيينمظلومينإلىبالإضافةبشر!يتصورهأنيمكنلامما،العذاب

دولفي،الشياطينأوكارفيبهمويلقون،والشوارعالبيوتمن"القراصنة"الأمريكان

لامما،اللهإلايعلمهلاماالتعذيبمنويذوقون،للأمريكانتابعة"أوسطية"شرق

سدنةأنهمكلههذابعدالأمريكانويدعي،نظامأوتشريعأو،قانونأولعرفيخضع

!انما،المنسيينالمظلومينبتعذيبالحاقدونالأمريكانيكتفيولا!الإنسانحقوق

الأسودحقدهميهديهم،والوسائلالأساليببشتى،نفسهالقرآنعلىالحربيعلنون

.القرآنضدقذرةبذيئةتصرفاتإلىالقرآنعلى

يفعلهبعفماعنتقريرآالأخيرةأعدادهاأحدفي"نيوزويك"مجلةنشرتوقد

فإنهم،بالقرآنيتعلقماوفي،المظلومينضد"غوانتامو"فيالأمريكانالمحققون

في"القابع"الحيوانبهايرضون،بخسةبذيئةبتصرفات،وقدسيتهحرمتهينتهكون

.وجنودهالقرآنعلىالحربمنمزيدإلىيدعوهمالذي،الداخليكيانهم

هـ.1426ئانيربيع2-م5/10/2005ال!بيل:(")
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سجنفيالمياهدوراتفيالقرآنمننسخأالمحققونوضع:المذكورةالجلةقالت

.!!"بالمرحاض"القرآنمنبنسخةألقواالأقلعلىواحدةحالةوفيغوانتنامو،

شخصيتصرفوأنهعقليأ"،"مختلأمريكيجنديفعلمنهذاإنتقل:لا

الأمريكانفمحاكمة!القرآنحرمةلانتهاكالأمريكانيحاكمهوسوف،نرديذاتي

.!ببعيدةعناليستالعراقيينإنسانيةانتهكواالذينوجنودهملضباطهم

ذات،الأمريكيةالسياسة"نتاج"هيالقرآنضدالبذيئةالتصرفاتهذهإن

سياسةوهي،الصالحينوالمسلمينوالإسلامالقرآنضد،الصليبيةاليهوديةالخلفية

القضاءفيالأكيدةوالرغبة،الشديدةوالكراهيةالأسود""الحقدعلىتقومشيطانية

عندمااليهودالجنوديفعلهكانبمايذكرناوهذا..الإسلامأوالقرآناسمهشيءعلى

فيهاويعبثونبعفالمساجد،ويدخلون،فلسطينفيوالقرىبعفالمدنيجتاحون

"الفلوجة"مساجدبعضفيالقرآنضدأمريكانجنودفعلهبمايذكرناكما..بالقرآن

أضعافالقرآنوالأمريكاناليهودتدنيسمنبهنسمعلموما!أخرىعراقيةومدن

،القرآنعلىوحربكمحقدكممنزيدواالحقدين:لهؤلاءنقولبه!سمعناماأضعاف

ابثه:باذنمنصورمحفوظوقرآننا،النهايةفيالخاسرونوأنتمبشياطينكم،واستعينوا

.9111:عمرانآل!ا!(...يغتظكخكوتوأ!فل
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بم

(5)؟الجمعةخطيبفصلوالماذا

نقلوقدغزة،فياعظأوووخطيبأإمامأيعمل"مديرس"إبراهيمالشيخ

غزة،فيمؤخرأمديرسالشيئألقاهاالتيالجمعةخطبةالفلسطينيالتلفزيون

بحيث،الفلسطينيةوالسلطةالمغتصبالصهيونيالكيانبينمشكلةخطبتهوأحدثت

معه!والتحقيق"مديرس"،الشيخفصلالسلطةرجالمنالصهيون!ينالقادةطلب

اليهود!!.طلبهماوكان

عليهوجراليهود؟غضبإلىأدىمما،خطبتهفيمديرسإبراهيمالشيخقالماذا

تواريخهم،فيكاذبونوأنهمالإيدز!مثلوباءبأنهماليهودوصف،..؟العقابهذا

!!يهوديملايينشةالنازيةالغازأنرانفيأحرقواالنازسبأنادعوافقد

العنصريةوجريمة،الساميةمعاداةجريمةالخطيبالشيخارتكبوبذلك

الخطمناقتربلأنهمعه،يحققوأن،وظيفتهيفقدأنبهااستحقالتي،والطائفية

العالم،فيالمدللالشعبعنالكلاموهومف،يقتربمنكليعاقبالذيالأحمر،

همالساميالشعبهذالأنله،وخدمأعبيدأيكونواأنالعالمعلىيجبوالذي

.!لهمخدمايكونواأنالآخرينوعلى،وأحباؤهالثهأبناءهموأنرادهالبشر،

علىمنهمجرؤومن،أوربيونمؤرخونكذبهافقد"اليهودية"المحرقةأكذوبةأما

الذيناليهودوآلاف"جارودي"،معحصلكماأوربا،فيللمحاكمةقدمالكلام

هتلر،استفزواالذينفهم،اليهوديةالوكالةفياليهودالقادةضحيةكانوا"هتلر"قتلهم

وباءوأنهمالإيدز،كفيروساليهودانوأما!الآلافأولئكيقتلأنإلىودفعوه

شريرة"اليهودية"الشخصيةإن.إالتاريخوصدقها،القرآنذكرها،حقيقةفهذهمدمر،

هـ.1426ثانيربيع16-م2005/5/24:)+(السبيل
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الفايروساتأنواعيحميعممتلئ،مقفلبصندوقتكونماأشبهوهي،مفسدةفاسدة

هوكماوالمفاسد،الأوبئةطوفانعم،مكانفيالصندوقذلكفتح!اذا،والجراثيم

تعالى:قولهمنها،آياتعدةفيالحقيقةهذهالقرآنذكروقد!الآنالعالمفيالحاصل

(!آلمقيدينمجهمت!ؤآدئهفصما:أآ!زض!يت!ؤع!تتد!آدتةآطفآقاللخربتاراآؤتدوأ!مآ

يدفعأنوالعجبقال،فيماصادقآكانالجمعةخطيبإن:معناهوهذا،164:المائدها

يقالماكل"يرصدون"الأشراراليهودإنمعه!!والتحقيقوظيفتهفقدصدقهثمن

الأمريكانمن،لخدمتهمالمجهزينأعوانهمطريقعن،عنهميكتبوما،عنهم

علىوعيونهمعقولهمالناسيفتحلاأنعلىويحرصون،الدولمختلففي،وغيرهم

ودروسنا،بخطبنااليهودفيهيتحكميومعليناسيأتيوهلمتى؟!حتىلكن،الحقيقة

.!!!الصلاةفينقرؤهاالتيالآياتلناويحددون
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يم

(*)القرآنعلىاستمرارالحرب

الاحتجازأماكنمختلففي،للقرآنالأمريكيين""انتهاكعملياتمؤخرآأثيرت

العالمحولتفأمريكاوحدها،"جوانتنامو"فيوليس،العالمفيالأمريكيةوالتحقيق

وحولتلها،تابعة"إدارات"إلىالعالمدولكلوحولتلها،مزرعةأوإقطاعيةإلىكله

المخالفين!لاعتقال"زنازين"إلىالعالممدنوحولتلها،عبيدإلىوشعوبهالعالمحكام

الحربضحاياهم،معذبينمظلومينإسلاميينمنالأمريكيةالتعذيبمراكزفيوكم

!الإرهابعلىالأمريكيةالحربباسم،والقرآنالإسلامعلىالرابعةالعالمية

الحدثهو"غواتنامو"فيالمصحفتدنيسمنأثيرماأنيظنمنويخطئ

علىالأمريكيةالحربمسلسلفيصارخمشهدهووإنما،القرآنضدالفظيعالوحيد

فيهتسجلوالذي،القرآنلحرمةالمتواصلالأمريكيالانتهاكفيهيغالذي،القرآن

.الحربلهذهمختلفةومظاهر،عديدةصور

هذهفيالكفر"،"أئمةيكونواأنلأنفسهمأمريكايقودونالذينالشياطينرضي

هوأمامهالوقوفوإن،الأولعدوهمهوالقرآنإن،الجاهليةالشيطانيةالحرب

ضاقأمريكيتحقيقضابطمشكلةالمشكلةفليست،العالميةالأمريكية"الإستراتيجية،

فيبالمصحففألقى!اذلاله،استفزازهفأراد"غوانتنامو"،فيمظلومبمجاهدذرعآ

المحققينعنتصدرالتي،المشابهةالحوادثآلاففيالم!ئ!كلةوليست،المرحاض

نأالمشكلةإنما،العالمبقاعمختلففيالأمريكيةالسجونفي،المجاهدينضدالأمريكيين

فيرسالتها،القرآنانتهاكاستمرارفيرسالتها،العالمفيأمريكا""رسالةهيهذه

الحرعفيرسالتها،القرآنحقائقمواجهةفيرسالتها،المصحف"تدنيس"مواصلة

هـ.1426ثانيربيع23-م31/5/5002:السبيل(*)
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بلادمنالقرآنجذوراقتلاععلىالحرصفيرسالتها،القرآنأنوارإطفاءعلى

المسلمينقلوبمنالقرآنإخراجفيرسالتهاثانيأ،المسلمينبلادومنأولآ،الغرب

القيمووضع،ومؤسساتهممدارسهمومن،ووجودهمحياتهمومن،وعقولهم

مكانها.الأمريكية

فيالخاسرونهمأنهمالحربهذهفيأمريكايقودونالذين"الشياطين"يعلمولا

الإرهابيونهموأنهمللكارئة،شعبهميعرضونالذينالجرمونهموأنهم،النهاية

أمامقوةأيةتقفلنأنه"الأغبياء"هؤلاءدرىوما!!بأيديهمبيوتهميخربونالذين

هذهفيمنصورأظانرأالقرآنوسيخرج،القرآنعلىقوةأيةتتغلبولن،القرآن

لهؤز!طفؤأيرلهير!!:القائلاللهوصدق،السابقةالمعاركفيمنصورآخرجكما،المعركة

.18:لصفا9(!اخمؤوبئ!يرةؤتؤلؤثمعتمؤآلئةيآؤجمهئمألته

للأمريكانكرهآليزدادوا؟الحقائقهذهيعرفواأنمنالقرأنلجنودولابد

.بالقرآنواستمساكأ
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بم

(+)ااغزةفيآدممرحز

للسلام"يهودية"إسلاميةمراكزإنشاءالمحتلةفلسطينمنالقادمةالأخبارذكرت

معللتطبيع،المتواصلةالمحاولاتمنجديدةمحاولةوهيواليهود،الفلسطينيينبين

الحقائقوإلغاء،بينهم"اليهوديةالثقافةداونشرلهم،الفلسطينيينوإخضاعاليهود،

المحتلين!مواجهةفيالإسلاميةوالمعالمالقرآنية

حكوميةغيرمنظمةاليهودمعللسلاماليهوديةالإسلاميةالمراكزهذهوستمول

والمنظماتالمؤسساتكانتوإذا"الأوسطالشرقفي"المصالحةمؤسسةهي،أوروبية

موجهة،مبرمجةمؤسساتلأنهاوديننا؟مبادئنافيتهددنا،خطيرةالغربيةالحكومية

أشدالحكوميةغيرالغربيةوالمنظماتالمؤسساتن!ف،والصليبيةالصهيونيةتوجهها

تلكأنالأشدوالخطورةومستقبلنا!!وجودناوعلىإسلامنا،وعلىعليناخطورة

العربيعالمنافي،حكوميةغيرمنظماتإنشاءعلىتعملالحكوميةغيرالمنظمات

لأالأم"المنظماتتلكمنوتتلقى،"المدني"المجتمعمؤسساتوتسميها،والإسلامي

للسادةعبيدإلىوتحويلنااستعبادناعلىوتعمل،والتخطيطوالتوجيهوالدعمالتمويل

.!والصليبييناليهود

المسلمينإخضاععلىيعمل،المحتلةفلسطينفيأيامقبل"تطبيعي"بيانصدرلقد

بقربيبشرلأنه؟جذاببمظهرويظهر،اليهوديللتصورالإسلاموإتباعلليهود،فيها

واليهود.الفلسطينيينبينالسلامإحلال

الأوسطالشرقتاريخفيالأولى"للمرة:المشبوهالتطبيعيالبيانفيجاءومما

.هالثلاثالتوحيديةالدياناتتأييدوتلقى،الشعبيدعمهامؤسساتأنشأنا

هـ.1426ثانيربيع30-م2005/6/7:السبيل(")
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والسلامالمصالحةعلىستعملوالمراكزالمؤسساتهذهأنالمشبوهالبيانوأكد

وإسرائيل.غزةوقطاعالغربيةالضفةفيوستقام،والإسرائيليينالفلسطينيينبين

واليهود.الفلسطينيينبين"والثقافية"الدينيةالمسائلالمراكزهذهوستعالج

فيثانمركزوسيقام،الغايةلهذهغزةفيآدم""مركزإقامةعنالبيانوأعلن

.!قاسمكفرفيثالثومركز،القدس

تصابالثلاثةالمراكزعلىوالمشرفين،البيانعلىالموقعينأسماءتقرأوعندما

نائبمدكيور""ميخائيلالحاخامبإدارةسيكونالقدسمركز.والاستغراببالدهشة

درويش"نمرالله"عبدالشيخبإدارةسيكونقاسمكفرومركز.اليهوديالتربيةوزير

غزةفيآدمومركز،48عامالمحتلةفلسطينفيالإسلاميةللحركةالسابقالرئيس

عنهاانشقالذي،حماسباسمالسابقالمتحدث"الفالوجي"عمادبإدارةسيكون

بمشاركةالإسلاملتطبيعالحاخاممعينسقهووهاعمار،أبيعندوزيرآوصار

"عزابأ"الفالوجيمعليكونوتحول،الإسلاميالدعويعملهأحبطالذي،درويش

!إدينكعلىقلوبناثبتالقلوبمقلبيااللهموالتلمود!!والصليبلليهود
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بم

(+)إإالأمريكيةالطريقةعلىإسلاميون

فهوبه؟ويتحركون،الإسلامإلىيدعونالذينعلىيطلقوصف"إسلاميون"

الإسلام"هم"يحملونالذين،أصحابهعلىثناءفيه"حركي"دعويوصف

فيأنفها""تحشروأنشيء،كلفيتتدخلأنتريد"المخربة"أمريكالكنوالمسلمين

خربته،إلاعامرشيءفيولا،أفسدتهإلاصالحشيءفيتدخلتماوهيشيء،كل

وأالاقتصادأوالسياسةفيوسواء،المعرفةأوالعلمأو،الثقافةأوالفكرفيسواء

.!!والأخلاقوالتصرفاتالقيمأو،الإدارةأوالعمل

الأمريكية"والمقاييس"المواصفاتوفقمصممأأمريكانيأ،إسلامأتريدأمريكا

به،ويتحركون،الأمريكانيالإسلامإلىيدعونإسلاميينتريدوهي!!المخربة

الطريقةوفقالإسلاميينهؤلاء"إنتاج"يتمأنبدولا،الناسبينوينشرونه

.إالأمريكيالمصنعفيتنتج"سلعة"وكأنهالإنسانمعتتعاملالتي،الأمريكية

ضدالأحرار"المسلموناسمهاعام،قبلأمريكافيإسلاميةمنظمةتأسيستملقد

المنظمةهذهوتنشط،"الأمريكيةالطريقةعلى"إسلاميونأعضاؤها،"الإرهاب

داخللهاوافتتحتوخارجها،أمريكاداخلالدعوةفيالحركيةالأمريكيةالإسلامية

فيوستنتشرتريبأ،مصرفيلهانرعأولوستفتحفرعآ،عشرثلاثةالآنحتىأمريكا

.!!كلهالعالمفيالقريبالمستقبل

وأعضاؤها،الخارجفي"الإسلامي"أمريكاوجههيالإسلاميةالمنظمةوهذه

إسبانيا،فيمؤتمرعالميالأسبوعهذافيعقدوقد!عالميمؤتمرأيفيأمريكايمثلون

المنظمةهذهمنوفدالمؤتمرهذافيوشارك،الإرهابومواجهة،السلامإلىللدعوة

هـ.4261الأولىجمادى7-م14/6/5002:السبيل(")
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.إالأمريكانيالإسلامباسمالمؤتمرفيأعضاؤهاوتحدث،الإسلامية

فينشأ،الأصلفلسطنيوهو،"نعواش"كمالالمحاميهوالمنظمةهذهورئيس

إلىويدعو،الأمريكيةالطريقةعلىومبرمج،الأمريكيةالتصاميموفقومنتجأمريكا،

.!الأمريكيةالشهادةينالالذيالمسالمالواعيالإسلام

يبشروهو،إذاعيةمقابلةفي"نعواش"قالهمابعضأسمعأنلياللهقدروقد

الإسلامعنالدفاعهوالإسلاميةمنظمتههدفإن5:فقال،الإسلاميةمنظمتهبأفكار

الإرهابي،الفكرانتشرولقد،والإرهابيينوالمتطرفينالمتعصبينضد،والمسلمين

منوأئمةدعاةأمريكافينريدلاونحن!عليهممعتدىساكتونالمتسامحونوالمسلمون

نريدلنا،يصلحونولا،الميلاديالسابعالقرنفيويعيشون،إرهابيونلأنهم،العرب

.إأمريكامسلميمنالجديدالجيلوهم،العصريينالمسلمينمنأئمتنا

والدولة،الدينبينويفصل،السياسةفييتدخللاإسلامأنريد"إننا:وقال

.!!هوالمرأةالرجلبينشيءكلفيالتامةالمساواةويحقق

وواجهواواثبتوا،واحذروا،عيونكموافتحواوارصدوا،تابعواالمسلمونأيها

الجدد!!.الأمريكيينالإسلاميين
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(5)9إالقرآنإذاعةإغلاق

القرآنإنذلك،فييقصرونولا،القرآنلحربجهودهمكلالقرآنأعداءيبذل

مؤامراتهم،يفشلمتينأ،قويأراسخأثابتآأمامهميقفالذيوهو،الأولعدوهمهو

.!أمامهميقفونالذينالربانين،القرآنيينالجنودويخرج

،القرآنحرمةوالأمريكاناليهودينتهك-ساعةكلفيبل-يومكلوفي

علىداسواوإنمصحفآ،مزقوان!ف،بذلكيتضررلنالقرآنوإن!ويؤذونهويدنسونه

ومشاعرهموعقولهمقلوبهمفيوصالحات،صالحينكيانفيمتجذرالقرآنفإنآخر،

الحمد!.ودثه،ينقصونولايزيدونالقرآنيينالجنودهؤلاءوإن،وحياتهم

إذاعاتمنينزعجونإنهم،سماعمجردالقرآنالناسيسمعأنيريدونلاإنهم

فيالكبيرالقرآنتأثيريعلمونلأنهم،القرآنتلاواتتذيعالتي،المختلفةالقرآن

له!تنفتحالتيالقلوب

مؤخرأ،"نابلس"مدينةفيالقرآنيينالصالحينالشبابمننفرتداعىوقد

فيهايبثونوكانوا،"الكريمالقرآن"صوتسموها،متواضعةمحليةإذاعةوأسسوا

المسلمونوأقبل،القرآنيةوالموضوعاتالأحاديثوبعض،القرآنيةالتلاواتبعض

وحذر،بوعييجاهدونالشبابهؤلاءوكان.وإعجاببتأثرالإذاعةهذهعلى

لإغلاق"مبررأ"اليهوديعطوالاحتى،بالقوانينيصطدموالاأنعلىويحرصون

.!!لإذاعةا

منفطلبوا؟فلسطينمنتبثللقرآنإذاعةبوجوديقبلونلااليهودولكن

منهاطلبوابل،بذلكيكتفواولم،القرآنإذاعةعلىالتشويشالفلسطينيةالسلطة

هـ.1426الأولمطجمادى14-م2005/6/21:)+(السبيل
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ابن-"ملحس"رضابالشاب"العالول"محمودنابلسمحافظواتصل،الإذاعةإغلاق

اتجاهتغييرمنهوطلبالقرآنإذاعةمدير-ملحص"سعيد"محمدشيخناالقرآنيالعالم

قامثم،مرخصةغيرالإذاعةأنبحجةنهائيأ؟البثعنالتوقفمنهطلبثم،البث

وينطبقفيها.الإذاعيالبثأجهزةومصادرة،الإذاعةاستوديوهاتبإغلاقاليهود

(!تغق!تغيبىنفيهؤآلقؤأ2آتقرإلهدالالهمتثتعوأآلديمتكقرؤاؤقاذ!:اللهقولجريمتهمعلى

126فصلت:9

وسيبقىعاليآ،وصوتهقويأ،القرآنوسيبقى،خاسرةفاشلةمحاولاتهمكللكن

،دتهنوزقطفوأييلدون!:تعالىقالالثه،بهتكفلماوهذا،حلوقهمفيشوكةالقرآنأهل

آلديزغلىلطهرةرألحقؤدفيبإقدئرسصوتثوآزم!لهؤآلذى!آلبهؤويئ!رةؤتؤلهؤيىوم!ئمؤآلتهلهآوهيتم

.8،91لصفا1(!أتمثريمونكترةؤتؤءثةء
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(*)االجديداالمتنبئمون:الاث

فلن،والمرسلينالأنبياءبهختمالثهأنوسلمعليهالله!ملىالثهرسولأخبرنا

،كثيرونكذابونمتنبئونبعدهسيظهرأنهأخبرناكما،بعدهرسولآأونبيأيرسل

كثيرين،متنبئينأسماءالتاريخسجلفقدقال،فيماوسلمعليهادثهصلىوصدق

المتنبئينمنكثيرعددالحديثالعصرفيظهروقد،موتهمقبلالمدعاةنبوتهمماتت

عددإلالهميستجبولمففشلوا،والقرآنالإسلامتحريفحاولواالذين،الكذابين

المعقدين.أوالمرتزقةمنقليل

في،إعلاميةدعايةالنبوةدعواهتجدالذيالأحياء،المتنبئينهؤلاءأواخرومن

المونية"،"الديانةتسمىالتيالجديدةالديانةصاحبمون""الأبوالغربالثمرق

فيالآنأنه:أي،1920سنةالجنوبيةكوريافيوولدمون"،"ميونجاسمه،إليهنسبة

قسأ،صارحتىفيهاوترقى،النصرانيةاعتنقوقد،عمرهمنوالثمانينالخامسة

.!إالعالمينلإنقاذأرسلهالثهوأننجي،أنهذلكبعدوادعى

بنعيسىلهظهرعمرهمنعشرةالسادسةفيكانلماأنهمون""الأبوادعى

لنشر،الزمانهذارسولليكوناختارهاظهأنوأخبرهبه،واجتمع،السلامعليهمريم

لأصحابموجهةدعوتهوأن،الثانيالمسيحسيكونوأنه،الأرضهذهعلىالسلام

وأيهوديأومسلمكلوأن،والإسلاموالنصرانيةاليهودية،الثلاثالديانات

وسلمعليهالثهصلىمحمدرسولنالهجمعاللهوأن،واتباعهبهبالإيمانمأمورنصراني

به.بالإيمانالمسلمينوأمروا،وبايعوهبهفآمتوا،الراشدينوالخلفاء

التوراة:الثلاثالسماويةالكتببينالجمععلىالجديدةالمونية""الديانةوتقوم

هـ.1426الأولمطجمادى2؟-م2005/6/28:السبيل)يم(
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القرآنبهنسخجديدأ،كتابآعليهأنزلاللهأنمونالأبوادعى.والقرآنوالإنجيل

الإنجيليبقولم،القرآنومنالإنجيلمنمأخودالجديدالرسانيالكتابوهذا،وغيره

يقرأأنللنصرانييجوزفلا،اللهعندمنكتابأيبقلمالقرآنأنكما،اللهعندمنكتابأ

ملغي،لأنهيتبعهأوالقرآنفييقرأأنلمسلميجوزولا،ملغيلأنهويتبعهالإنجيلفي

.!!منسوخبكتابآمنلأنهكانر،فهوبالقرآنآمنمنوكل

مختلففيدعوةمراكزولهم،بدينهويبشرون،دعوتهينشرونأتباعمونوللأب

الدعمأمريكالهموتقدمأمريكا،فيالموجودةتلكمراكزهموأقوى،العالمبلاد

المؤمنين"المونيين"عددووصل،الماليةالمخصصاتلهموتصرف،والتسهيلوالتأييد

فلسطينفيالجديدةالديانةلنشرمركزينلهمافتتحواوقد!مليونينمونبالمتنبئ

دعاةأنهمعلىأنفسهمويقدمون،..ةزغفيوالثاني،القدسفيأحدهمامؤخرأ،

والفلسطينيين.اليهودبينالسلامتحقيقيريدون،سلام

كماالثه،قبلمن"للسلامدارسولأنهعلىقريبأفلسطينمونالأبوسيزور

قبل.منللسلامرسولآالسلامعليهعيسىكان

ونشرها،مونالأبرسالةونشردعمعلىحريصونوالأمريكاناليهودوإن

واحذروا،المسلمونأيهافاعرفوا..القرآنعلىوالشغب،المسلمينعلىللتشويش

وتابعوا.وواجهواوتبصروا،وتنبهوا
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(*الأمريكيةالقرصنةصورمن

نفسهاوتعتبر،العالمعلىللسيطرةقوتهاوتوظف،العالمفيدولةأقوىأمريكا

ومواردها،وأراضيهاوشعوبها،بحكامهالها،ملكالعالمدولوكل،للعالم"المالكة"

عنإلاتصدرلا""وقرصنة،العصاباترجالعنإلاتصدرلاإرهابيةبأعمالوتقوم

،والإرهابوالفزعالرعبينشرون،العالمفيمكانكلفيرجالهاوتنشر!اللصوص

يخالفهموالذي.حركةكلويحصونشخم،كلويراقبونشيء،كليرصدون

ويضعونه،بيتهإلىعائدأأو،عملهإلىمتوجهآفيه،يسيروهوالشارعمن"يخطفونه"

ولا"غوانتانامو"إلىيرسلونهأو،الدولمختلففيالمنتشرةالسريةسجونهمأحدفي

قانونعليهيطبقولاصبأ،العذابعليهويصبشيئآ،المخطوفذلكعنأحديعلم

.!!تشريعأو

رجالفيهاخطف،الأمريكية"القرصنة"منصورأبعفالأخبارعرضتوقد

السرية.سجونهموأودعوهم،المدنشوارعمنالإسلاميينبعضأمريكا

الذيناليمنيينبعضعنمعلوماتعنده،يمنيضابط:"الحيلةالسلام"عبد-

،القاهرةإلىصنعاءمنوسانر-الأمريكيإلتصنيفوفق-بالإرهابيينيوصفون

منمجموعةعليههجم،الأيامأحدصباحفي،القاهرةشوارعأحدفييسيركانوبينما

رهينةنفسهوجدفزةبعدعينيهعنالعصابةرفعواولما،سيارةفيووضعوه،الرجال

اختطفهيمنيأ،الثانيةالزنزانةفيجارهوكان!أفغانستانفيأمريكاسجونأحدفي

شوارعأحدمناختطفوهآخريمنيوهناكتايلند!!منالأمريكيونالقراصنة

ثم.أفغانستانإلىبهموجيء،البوسنةمناختطفواجزائريينأربعةوهناك!!كراتشي

هـ.4261الأولىجمادى28-م5/7/5502:السبيل(*)
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وجودالوحيدوذنبه،الزنازينإحدىوأوحغوانتانامو،إلىالسلامعبدنقل

.!!منهأخذهايريدون،الإسلاميينعنعندهمعلومات

ميلانومدينةفيمسجدإماميعملمصر،منشيخ:"مصطفى"أسامةالشيخ-

رجالثلاثةعليه"انقض"حيث،الأمريكيةالقرصنةضحاياأحدكانإيطاليا،في

بعدالخبرانتشرولما!مجهولةجهةإلىبهوسارواواختطفوه،مسجدهفيوهوأمريكيين

وأمريكا!!.إيطاليابيندبلوماسيةأزمةأحدثذلك

لأن،الأمريكيةالمدنشوارعمنأمريكافيالإسلاميينمنالعشراتاختطف-

الأمريكية،السجونفيرهائن،آخرينإسلاميينعنالمعلوماتبعضعندهم

معآ!!والشاهدالمتهم"يسجن"أنبدولا.الرهائنعلىشهودآيكونواأنويصلحون

السجونإلىوتحويلهم،الشوارعمنالآلافالأمريكيينالقراصنةخطف-

أمريكاتنشر":أيامقبلالقولإلى"الدوليةالعفومنظمة"مديردفع،العالمفيالسرية

فيالأمريكيةالسفنداخلبعضها،العالمعبرالاعتقالمعسكراتمن"أرخبيلأ"

العدالةوتحيا."محددةغيىلفتراتسرأويعتقلونيختفونالناس!ان..الهنديالحيط

.!!لأمريكيةا
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(")؟قتلاهميلثثيعونحيف

غزوهايكونأنتتوقعتكنلمأنهاغطرستهاومن،العراقفي"متورطة"أمريكا

جنودهابدخولستتتهيالعراقفيالحربأنظنتفقد،الصورةهذهعلىللعراق

بغدادسقوطمنأيامبعدالأمريكيالرئيسوقفولذا،القائمالنظامواسقاطنجداد،

والانتفاش.والزهوالافتخارقمةفيوهو،الحربانتهاءمعلنأ

بدايةبغداددخولهمفكان،الأمريكانضدالحقيقيةالحرببدأتذلكوبعد

"المستنقعفيأمريكاتورطتلقد،رئيسهمعليهمكذبكمانهايتها،وليسالحرب

تواجهالتيالأطرافمختلفقبلمن"استنزاف"حربعليهاوتشن"العراقي

جنودها،منالجرحىمنوالألوف،القتلىمنالمئاتأمريكاوخسرت،الأمريكان

أمريكابهاتعترفالتيالأرقامضربويمكن،الحقيقيةبخسائرهاتعزفلاأنهامع

عشرةالحقيقيالعدديكونمنا،جنديألفقتل:قالتفإذاتقدير،أقلعلىبعشرة

توقعوقد.الحربلاستمرارتخصصهاالتيالدولاراتمنالملياراتإلىإضافة،آلاف

عنبوشإعلانفأين!!سنةعشرةاثنتيالحربتستمرأن"رامسفيلد"دفاعهموزير

!؟بغدادسقوطمنأيامبعدالحربانتهاء

ماحقيقةالأمريكيالشعبيعرفلاأنعلىالكاذبالأمريكيالنظامويحرص

والأموالى،المواردمن،يدفعونهالذيالكبيرالخسائرحجمولا،العراقفييجري

ذلك.وغيروالدماءوالأنرادوالضرائب

هيوما؟يدفنونهموكيف؟العراقفيالقتلىالجنودالأمريكيونيشيعكيف

الأمريكي؟الجنديبقتلالأقاربيعرفوكيف؟القتلىلأولئك"الجنائزية"المراسم

هـ.1426الثانيجمادى6-م2005/7/12:السبيل(*)
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عندهم،متبعةكانتالتيالجنائزيةالمراسمإجراءاتعفقالأمريكيالنظامأنالعجب

.إإيجريبماعارفغيرالثعبليبقىبها،العملوأوقف

فيوتضعهم،القتلىجنودهاجثثالعراقفيالأمريكيةالقواتقيادةتجمع

الحضور،منالصحفيونويمنع،العسكريةالطائراتعلىالتوابيتوتشحن،التوابيت

أمريكا،إلىالدوليبغدادمطارالطائراتوتغادرالصور،التقاطمنالمصورونويمنع

،شديدةأمنيةإجراءاتوسط،الأمريكيةالمطاراتفيبالتوابيتالطائراتوتهبط

المطار،منالاقترابمنوالمصورونالصحفيونيمنعحيث،الإعلاموسائل"وإبعاد"

الجثثوتبقىبهم،القتلىالجنودأهليعلمولابعد،علىللتوابيتصورالتقاطأو

عسكريةمراسموسطالقتلىالجنوديدفنالليلوفي،الظلامحلولحتىالتوابيتفي

وهكذا،قتلاهميشيعونهكذا!!أحدحضورأوعلمبدون،ظلاميةسريةجنائزية

يدفنونهم.

معأمريكاوالأكرادالشيعةحاربلووماذامنتصر؟جيشتصرفاتهذههل

.؟؟السنةأهل
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(*)"...به"جاهدهم

(!!سيرجهاصايهوخهذمممآلنحفرينىتيهعقلآ!:وجلعزاللهقال

.251:لفرقانا9

ليسولكنه،وسلمعليهالثهصلىمحمدلرسولهاللهمنالآيةهذهفيالخطاب

الرسولخطابلأن؟الساعةقيامحتىبعدهمنمسلملكلشاملهووإنمابه،خاصآ

التخصيم.علىدليليقملمما،لأمتهخطابوسلمعليهاللهصلى

فتنةعلىحريصونالكافرينلأنالكانرين،طاعةمنمؤمنكلاللهيحذر

قطيثوأآنءاضنوآآلذينتأتها!تعالىقالكما.دينهمعنوردتهموإغوائهم،المسلمين

.0011:نعمراآلا(!كعيرلهينإتمنكتمبغدتردوكمآنكئئبأوتوأآلدينقنقرلقا

وإذافينا؟هدفهمنحققفلماذا،المسلمينمنالكانرينهدفهوهذاكانوإذا

بطاعتهم؟إسلامهعلىحريصمسلميرضىفكيف،طاعتهمنتيجةهيهذهكانت

نظر.وبعدببصيرةمعهميتعامللمكائدهم،والانتباه،منهمالحذردائمإنه

أمامهمويقف،ويواجههميجاهدهمأنبدفلاللمؤمنأعداءأنهموبما

نأومعلوم،المعاركفيوحربآنار،وإطلاققتالآالكفارجهاديكونوقد.ويتحداهم

الجهاد.صوروأفضلوكرمأعلىمنالناروإطلاقالقتال

4أخرى"صورفهناك،المشرفةالصورةهذهعلىمقصورآليسالجهادلكن

بالقلم،والجهاد،باللسانوالجهاد،بالمالالجهاد:منها،اللهعندالمقبولالمبرورللجهاد

والمواجهة.بالحركةوالجهاد،بالدعوةوالجهاد،بالعلموالجهاد

هـ.1426الثانيجمادى13-م19/7/0502:البيل(*)
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جهاصايهوبخهذممم!:بالقرآنالكانرينيحهادمسلمكلتأمرالكريمةالآيةوهذه

علىهناالباءوتدل،القرآنعلى"به"فيالضميرويعود152الفرقان:9(!بيى

مواجهتهم،فيالقرآنمن"وانطلق"الكفار،جهادفيبالقرآناستعنأي:الاستعانة

،والبرهانوالمنطقالحجةعلىيقومأنهمعكبير"،"جهادبأنهالجهادهذاووصفت

النار.!اطلاقالسلاححملعلىيقومولا

كانأنهومعلوم،مكيةالفرقانسورةلأن،مكيةالآيةهذهأنننسىولا

المسلمينالآيةأمرتهذاومع،المشركينقتالعنأيديهمبكفمأمورينالمسلمون

والمنطق.الييانعلىيقومجهادفهو،الكافرينيحهاد

المؤمنينئعرفجهاد"،"كتابالقرآنأنعلىيدلبالقرآنالكفاربجهادوآفرنا

ويفتح،حربهمفيوأسلحتهم،وعداوتهموحقدهموصفاتهمالكفارطبيعةعلى

مواجهتهم.فيوالمنطقوالحجةبالعلمويزودهم،عليهموبصائرهمالمسلمينعيون

نتسلحأنإلىأحوجناوماوتصذ،تحذوكتاب،ومواجهةجهادكتابالقرآن

كبيرأ!!.جهادأبهونجاهدهملنا،المهاجمينأعداءنابهونواجه،بالقرآن
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(+)"القرآنيتدبرون"أفلا

آخئتفاييدلؤجدوأغئرآلترجمنييقا!ؤتؤكأنآئفزتتذتزونآقلآ!:وجلعزاللهقال

.!82النساء:9(!!فير2

مأمؤمنينكانواسواء،وتدبرهالقرآنفيالنظرعلىالناسالكريمةالآيةتحث

هولهمانما،القرآنفياضطرابولااختلافولاتناقضولاخطألاأنهوتقرر،كافرين

الثهغيرعندمنكانولو،اللهعندمنأنهعلىيدلوهذا،محكممتناسقمتكامل

كثيرأ.اختلافأفيهلوجدوا

فهمهوحسن،أمامهالوقفة!اطالةفيه،النظرإمعان:بمعنى،"القرآن"وتدبر

وحسن،وبلاغتهأسلوبهوتذوق،آياتهتحليلوحسن،معانيهوإدراكوتفسيره

حقائقه.علىوالوقوفدلالاتهاستخراج

أ!ائهآتئو+فى(شألفرةائتذتزرنآتلآ!وجل:عزالثهتولالآيةهذهوبمعنى

هوالقرآنتدبروبينالمسلمينبينيحولالذيأنتقرروهي،124أمحمد:(!

وتمنع،بإحكاموتغلقها،قلوبهمعلىتوضعالتي،المنيعةالغليظةالمحكمة"الأقفال"

.الأقفالتلكداخلالمحبوسة،القلوبهذهإلىونسماتهوبركاتهالقرآنأنواروصول

فيهايقعالتي،والذنوب"المعاصي"هيالقرآنعنالقلوبتحجبالتيوالأقفال

هذهومنله،الثهمنشديدةعقوبةبسببهاالقرآنأنوارمنالقلبوحرمان،المسلم

القلبتشغلالتي"والشهوات"والفكر،العقلعلىتردالتي""الشبهاتأيضأالأقفال

شهواتأو،وظيفيةشهواتأو،ماليةشهواتكانتسواء،والإحساسوالشعور

نفسية.شهواتأو،جنسية

هـ.1426الثانيجمادى20-م2005/7/26:السبيل(*)
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عليهاوالإقبالالدنيافيبالتفكيروالعقلالقلب"انشغال"أيضأالأقفالهذهومن

متعلقوالخيالوالشعورالفكرأنومعلومالآخرةالدارعنوالعزوفبها،والاهتمام

باله.وأشغلأهمهمامعالإنسان""وهمة،الإنسانبهيهتمبما

،ومشاعرهوروحهقلبهتحبسالتيالعديدةالأقفاليزيلأنالمؤمنعلىيجب

وحياته.لعيشهالضروريالدنيامتاعمنويكفيه،القرآنعنوتحجبه

وانمعه،ساعاتنانمضيوأن،إليهنظراتنانوجهوأن،القرآن"نتدير"أنعلينا

للقرآنوتدبرنا،ظلالهفينستروحوأنرحلتنا،فينصحبهوأنمعه،طريقنافينسير

ثم،ودلالاتهوحقائقهلطائفهاستخراجحسنإلىثم،وتفسيرهفهمهحسنإلىيقودنا

المؤمنينوربط،إليهوالدعوةبه،الحركةثم،واجباتهوتنفيذأحكامهتطبيقحسنإلى

وأيامه،ساعاتهمعهوامضى،حياتهالقرآنملألمنوهنيئآبه،أعدائهوجهادبه،

!!عمرهمسيرةفيواستصحبه
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بم

(*)للذحر..((القرآن"يسرنا

117القمر:ا(!قذيهرمنقهلللذكرآئقرإنولقذقن!رنالأوجل:عزالثهقال

بعفإهلاكذكرعلىالتعقيبفيالقمر،سورةفيمراتأربعالآيةهذهذكرت

وقصةثمود،وقصةعاد،وقصةنوح،قومقصةبعدذكرتحيث،السابقينالكفار

قاطعة،حقيقةالآيةوتقرر،(ؤنذرغذاىفكيفكأن!:تعالىبقولهومقرونة،لوطقوم

ويتذكرونه؟يتلونهالذينفأينللذكر،القرآنهذايسراللهأنهي

ويقبلوتوقير،احترامكلها،خاصةنظرةمؤمنكللهوينظر،اللهكلامالقرآن

ويطبق،معانيهفهمويحسن،بتدبرهويأنس،بتلاوتهوشمتمتعخاصأ،إقبالآعليه

.لواءهويرفع،أنوارهوينث!ربه،ويتحرك،أحكامه

مضىوإذا،القرآنمناليوميزادهفيهيأخذ،"قرآنييومي!وردمؤمنولكل

عليهاللهصلىالثهرسولحثناوقد.كبيرةبخسارةيشعرالقرآنفيهيتللميومعليه

حسبلآخر،شخصمنالتلاوةمقدارويتفاوت،للقرآناليوميةالتلاوةعلىوسلم

واحد.كلتشغلالتيالشواغل

كليختمهمنومنهممرة،شهركلالقرآنيختمالذيهووتكاسلأبطئآف!ثرهم

منومنهم،أسبوعكليختمهمنومنهم،أيامعثرةكليختمهمنومنهم،مرتينشهر

.أيامثلاثةكليختمه

فقسموامرة،شهركلفيالقرآنختملهم"وبرمجوا"،المؤمنينالعلماءخدموقد

حزبين،الىجزءكلوقسمواجزءآ،يومكلالمؤمنليقرأجزءأ،ثلاثينإلىالمصحف

هـ.4261الثانيجمادى27-م2/8/5002:السبيل(5)
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كلوقسمواحزبآ،ستينالقرآنوجعلواآخر،حزبأالمساءوفيحزبأ،الصباحفيليقرأ

تقريبآ.المصحفأوراقمنورقةربعكل،أرباعأربعةإلىحزب

وقلبهلروحهغذاءالقرآنلأن،القرآنتلاوةعلىيحثهمنإلىالمؤمنيحتاجولا

رأيناوما،التنفسأوالشرابأوالطعامإلىكحاجتهللتلاوةوحاجته،ومشاعره

"بيولوجية".حاجةالتنفسلأنبالضنفس،أخاهينصحشخصأ

ماوكل،تلاوتهمنيشبعولامنه،يمل""لاالمؤمنأنللذكرالقرآنتيسيرومن

يقرؤهكتابأييوجدولا.جديدةورغبةجديد،بشوقجديد،منإليهعادختمه

عامأ!!.خمسينمدىعلىمرةشهركلالإنسان

-بعدهمؤمنكلوعلى-وسلمعليهالثهصلىرسولهعلىالثهامتنوقد

يغسلهلاكتابآعليك"وأنزلت:صحيحقدسيحديثفيفقالللذكر،القرآنبتيسير

وهمالقرآنبآيات"يتمتمون"الذينهموكثيرون(1)"ويقظاننائمأتقرؤهالماء،

.!!يتحركون

.9730/مسلمرواه(1)
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(*)"هفلارحمةمنتقنطوا"لا

نإأدتةزخهمننقنالؤا*أنف!يمهئمغكآشرفوأالدين!ي!ادئقنر!!:وجلعزاللهقال

153الزمر:1(!لأآلزجيممموآلغفورإتهجميعأتغعرآلذنولتأدتة

الله،إلىالرجوعإلىوتدعوهموالاستغفار،التوبةفيالمذنبينالآيةهذه""ئرغحث

الثه.رحمةمنوالقنوطاليأسوعدم

ضعيفالإنسانلأنمستبعدأ،وليس،متوقعوالذنبالخطأفيالمسلموقوعوإن

النساء:1(ضخعيفاآلالنئتنوخيقلأ:تعالىاللهقالكما،والثمهواتالإغراءاتامام

الذينفهم،والسلامالصلاةعليهمورسلهلأنبيائهإلاالعصمةاللهيجعلولم128

لأنهمالأخطاء،أوالمعاصيأوالذنوبفيالوقوعمنوعصمهموصانهم،حفظهم

الثه.شرعويبلغونهم،لأتباعهمقدوة

لوى!ح،والمعاصيالذنوبفيللوقوععرضةفهموالمرسلينالأنبياءغيرأما

وهذا،والتابعينالصحابةمنالسابقينمنأوالأولياء،قادةأوالعلماء،كبارمنكانوا

تعالى.اللهإلىوحاجته،وقصورهوعجزهالإنسانضعفدليل

التقصيرفيالمفرطالطالحذنبأن،الطالحوذنبالصالحذنببينوالفرق

له،ويخططويطلبهعنه،ويبحثفيهيفكرفهو،وتصميموتوجهوتعمد،بقصديكون

والطاعةالعبادةفيهيكرهالذيالوقتفي،وقبولبرضىويرتكبهمعه،ويتفاعل

ويأخذ،الذنبفيالوقوعلعدمنفسهيجاهدفإنهالتقيالصالحأما.والعفةوالفضيلة

يضعففقدذلكومع،والذنوبالمعاصيويحذر،الصالحوالعملالعبادةنحوبها

يصحوماسرعانإنهثمتعمد،أوقصدبدونهذاويكون،الذنبفيفيقع،ويغفل

هـ.6241رجب4-م9/8/5002:السبيل(*)
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قولههذاوعلىوالاستغفار.التوبةإلمطوشمارع،بذنبهويعزفخطأهفيعرفويتذكر

(!ئتصحزونفمق!داتذضزوأآ!ثمئظينضن!يفقشهتملمداآتقؤأآلدييئ،ث،:تعالى

.1021:فعرالأا9

سرعةإلىيدعوهولذلك،الضعفبهذاالإنسانخلق،حكيمعليماللهنا!هل

رحمةمنوالقنوط،الذنبإلىوالركون،المعصيةفيالارتكاسوعدم،إليهالرجوع

لله.ا

فيويرغبهم،بالمعاصيأنفسهمعلىأسرفواالذينالمقصرينعبادهاللهينادي

أسرفواالذينعباديياقائلأ:سبحانهإليهمويتحببالاستغفار،علىويحثهم،التوبة

يخدعكمأنواحذروامغفرتي،منتيأسواولا،رحمتيمنتقنطوالا،أنفسهمعلى

وأناغقيئ،وأفيلواإلي،وتعالواأصلحوا،،فضليمنيؤيسكمأنوإياكم،الشيطان

جميعأ!.الذنوبأغفرلأنيومعاصيكم،ذنوبكمكللكموأغفرأقبلكم،

الثهمنالتحببوهذاوالاستغفار!التوبةفيلعبادهاللهمنالترغيبهذاأرأيتم

الفرصة،ينتهزونلاالذين"يخسر"وكميتيحها،التيالجديدةالفرصةوهذهلهم!

.!التوبةولرفضون
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يم

(5)"أحسنهيالتي"يمولوا

إنئتنتهثمخ!يألمثمتيطنإنن!خآصألتىتقولوأى2ا!علؤقل!وجل:عزاللهقال

.!53:ءلإسراا9(!بميناغدؤالتنلهنتنآلشتبهقكألهت

التعامل"حسن"المؤمنينمنيطلبأنوسلمعليهاللهصلىمحمدأنيهاللهيأمر

أحسنهيالتييقولأنعلىمنهمعكليحربأنوذلك،بينهموالتخاطبوالتكلم

لأخيه.

بينهم،الروابطوتعميق،المؤمنينبينالصلاتتوثيقوجوبعلىالآيةوتدل

بينهم.والمودةوالأخوةالمحبةمعانيوتمتين

.العبارةأو،الجملةأو،الكلمة:تقديره،محذوفلموصوفصفة:""التيو

التيوالجملة،أحسنهيالتيالكلمةللآخرأحدهميقولأنلعباديقلأي:

فيمايفكرأنفلابدأخاهالمؤمنيخاطبفعندما،أحسنهيالتيوالعبارة،أحسنهي

السرورإدخالعلىيحرصوأن،والعباراتالكلماتانتقاءيحسنأنولابدله،يقوله

يخاطبه.عندماأخيهعلى

حسن،قولهذا:تقول،الحسنمندرجةأعلىوهو،تفضيلأفعل"أحسن":و

.الأولالقولمنوأفضلأحسنالثانيفالقول،أحسنقولوهذا

نأوإما"الأسوأ"،الكلاملهيقولأنفإماأخاهالمؤمنالإنسانيخاطبعندما

إيذاءأوالأشدوقبحآ،سوءأالأكثرهوالأسوأالقول،الأحسنالكلاملهيقول

،ءالسيالشخصإلاالسيءالكلاميختارولا،ءالسيالكلامشرآمنهوأهون،للسامع

هـ.1426رجب11-م2005/8/16:السبيل)به(
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وشرأ.سوءأالأشدإلاالأسوأالكلاميختارولا

بهويسربهيفرحالذي،الأحسنالكلاميختارأنعلىيحرصالصالحالمؤمن

الكلاميقوللاأنوعليه،الحسنالكلامقالالأحسنالكلاميجدلمفإن،سامعه

الأسوأ.الكلامإلى"ينحط"أنعنفضلأالسيء

امتلأالسيءالكلامصاحب،القلبفيمايغرف"مغرفة"اللسانأنالمعلومومن

امتلأالأحسنالكلاموصاحب،..هنملسانهفغرف،والقبحوالفحشبالسوءقلبه

.!!"ينضحفيهبما"إناءوكل!منهلسانهفغرف،والحسنبالخيرقلبه

ويتركونه،إليهمالمبذول،الحسنالكلاميرفضونالناسيجعلالذيماأدريولا

انتقاءآ،وأسوأوأرذلأقبحهيالتيالعبارة"ينتقون"إنهمحتى،ءالسيالكلامإلى

.؟الكلماتمنوالأقبحالأسوأإلايضملا"وقاموسهم"

وقولوأ!تعالىقولهفيوذلك،إسرائيلبنيبهأمربماالقرآنفياللهأمرناولقد

الأحسن،فالقول،183:البقرةا(ةؤ!زلأوةالؤأآلضملؤةوأقيثوأح!ناللتايم!

به.صلتهمكانتمهما،يخاطبهمالذينالناسلكلالمؤمنمنموجه

واياك،الحسنفقلعنهعجزتفإن،الأحسنقولعلىاحرص:القائلأيهافيا

الأسوأ!!!اوالسيءوالقول
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بم
))حلأنمدهؤلاءوهؤلإء(()*(

تهثزحعل!اثيرلدلمنلهنثآءتاته،ييهاأئعاجذعخفناييىلد!كنكانوجل:عزالثهقال

قأؤلكمؤصص*وهولهتثغمهاكاومصئآقادآلأخرةومن!فذحورامذمومايقحقئهاجهغ

ثيز*آظغؤقاكأنقىتذغظإيقؤقؤلاقؤقيءضلأتخذ!قثكورامتغئهص!ان

تقص!يلأ!(ؤآكبزآكتردزخمتيؤتلأيخرةتغصىتيقضقناتغضهتمأنظزكي!!عؤ!

121-81:الإسراء9

العاجلة،يريدالذينموذج:الناسمن"نموذجين"صفاتالآياتهذهتذكر

..الآخرةيريدالذيونموذف!

يريدونهاالذينطالبيهالأن"عاجلة"وسميتالدنيا،الحياةهذههي"العاجلة":

فيتنافسوننرصتها،تفوتهمأنويخشونوزينتها،شهواتهاعلىالحصوليتعجلون

وتذبلزينتها،وتزول،وتنتهيتمرماسرعانعاجلةوهيعليها،ويتقاتلونويتهالكون

يوءقآختقطآلشم!يمنآنرئتةآلدئتاكض!آنحيزؤقثلقمؤآضيث!:تعالىقالكمازهرتها،

541:الكهف1(!فقتدزا4!ثئغئل!آلتةؤكأنآلينقختذللأهقمثصيماقآضعتخآلأزضيىتات

الزائلة،السريعةالقصيرة،العاجلةالدنياهذهيريدونالناسمنوكثير

آلأيخز!ؤتذلكناتغاجقةمخبزنتل!كأ:تعالىقالكماالآخرةعلىويفضلونهاويؤثرونها

فتمؤزآةؤتدزونآئعا!ةلمجئوقفؤقيإت!:تعالىتالوكما02،112:القيامة9(!

.!27:الإنسان9(ثيلأ!تؤم!3

إنمايريد،ماكليؤتهولممنها،لهقدرهمالهالثه"يعجل"العاجلةيريدالذي

،الآخرةفيالجنةيخسرالمتعجلالخاسرهذا..لكنسبحانهحكمتهمعيتفقمايؤتيه

هـ.1426رجب18-م8/33/0520:السبيل(*)

259

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


.إفيهاويحترقيصلاها،جهنمنارإلالهوليس

ونعيم،جنةمنفيهاوما،الآخرةيريدونالذينهمالصالحونوالمؤمنون

إليها،الحثيثسعيهموشمعون،الباقيةللآخرةمزرعةالعاجلةالدنياويجعلون

المفلحونالفائزون..هؤلاءاللهعندثوابهاليأخذوا،الصالحةالأعمالمنويكثرون

فيها.منعمينالجنةويدخلهم،وسعيهموجهدهمعملهماللهيتقبل

مامن"ويمدهم"،يريدونمافريقكليعطيالخبيرالعليمالحكيمالثه!ان

اللهأمدهمالآخرةيريدونوالذينمنها،اللهأمدهمالعاجلةيريدونالذين،يطلبون

أصحابلكن(..زيثغظآةؤقاكأنةقىتذغظلعمقؤقؤلاقؤلأء،كاشذمنها:

أصحاب..أماأرجلهمتحتماإلايروافلم،ساذجوتفكيرهمقصير،نظرهمالعاجلة

واهتماماتهمبآمالهمتوجهواولذلك،العقلراجحيالنظر،بعيديكانوافقدالآخرة

كلفيهالذيالموقعوبين،الفريقينبينبعيدونرقدته..أنفسهموباعوا،الآخرةنحو

أصحابثرىوأينالدنيا،فيالعاجلةطاليعلىالآخرةطالياللهفضلوقد..فريق

تفضيلآ!!وكبردرجاتكبروالآخرة؟الآخرةأصحابثريامنالدنيا
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وبحبونه..")+("يحبهم

مجئهتمبؤ2آدتهتآيئله!متؤفديقعنمنكغترتذ!مةاشنوأالدلهينتإتها!:وجلعزالثهقال

قثللكدلأبزتؤتةتحالهؤ!ؤلاآلئعميبيليفيمخفدوئآئبهعريخهغلآمجر؟آتمويينغلأدلةؤلمجئوتةء

451:المائدة1(!ز!جلؤنممغوألته:آ!شيمنئؤييهآلته

ابتعادزمنفيبهمالثهيأتيالذين،الصالحينالمؤمنينصفاتعنالآيةتتحدث

ويواجهون،الحقإلىالمسلمينالعاملونهؤلاءيعيدحيث،إسلامهمعنالمسلمين

منهم.الأمةوينقذون،مخططاتهمويبطلونالثه،أعداء

المسلمونفيهابتعد،الإسلامعنكبيرأ"ابتعادأ"العصرهذافينعيشأنناونثصهد

والدعواتالمذاهببينهموانتشرت،الباطلطريقفيوساروا،الإسلامعنكثيرأ

وصار"غريبأ"،بينهمالإسلاموصارلها،واستجابوا،الغربيةالجاهليةالفكرية

العصرهذاعلىوانطبق!ومعارفهمأقاربهمبينغرباءالملتزمونالصالحونالمسلمون

بدأ،كماغريبأوسيعودغريبأ،الإسلامةبدأوسلمعليهالثهصلىاللهرسولحديث

أفسدمايصلحونالذينقال:الثه؟رسولياهممنقالوا:للغرباء"،فطوبى

بالحق،التزامهمثمنيدفعونالجمر،على"قابضون،الغرباءوهؤلاء(1)"..الناس

يرضونبهذالأنهموابتلائهم،وثباتهمبموقفهمسعداءولكنهم،للباطلومواجهتهم

.!!الله

علىأذلةانهم،يحبهماللهوأن،اللهيحبونأنهمالغرباءالثابتينهؤلاءصفات

حسابآيحسبونولاالثه،سبيلفييجاهدونوهم،الكافرينعلىوأعزة،المؤمنين

هـ.1426رجب25-م2005/8/30:السبيل(8)

.289/مسلمرواه(1)
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منوالموازينوالقيمالحقائقيستمدونلأنهملائميهم،لومةيخافونولا،للاخرين

.الناسعرفمنوليس،اللهكتاب

تتحدثوهي،موحيةدلالةذات،مؤثرةجملة(7ؤيجتوته!يجتهتم:القرآنيةوالجملة

يحبهم،الثهإنعنها،الاستغناءلأحديمكنلاالتيالعظيمةالقيمةهذه"الحب"عن

ويأخذ،أعدائهمأخطارمنويحميهم،ويرعاهميحفظهمأنإلىيؤديلهموحبه

أسعدبذلكوهم..أعدائهموجهادالديننصرفيويستعملهمالخيرإلىبأيديهم

ذلكبعديضرهمولالهم،اللهحبوهوشيءأعظمنالوالأنهم،وأكرمهم،الناس

لملوحتىشيئأيخسرلمالثهمحبةنالمنلأن،عنهمأقاربهموابتعادلهم،الأعداءكره

ولاشيء،لكلالخاسرالمحرومفهوالثهحبمنحرممنامأ..أئيشالدنيامنيأخذ

كلها..الدنياملكلوحتىشيء،ينفعه

وما،وشكرهوذكره،عبادتهمنمزيدإلىيدفعهملتهوحبهم،اللهيحبونوهم

"رابعةقالتله،اللهحبمقابل،مرضاتهإلىوشمعىربه،المؤمنيحبأنأجمل

:"العدوية

غضابوالأنامترضىوليتكمريرةوالحياةتحلوفليتك

خرابالعالمينوبينوبنيعامروبينكبنيالذيوليت

ترابالترابفوقالذيوكلهينفالكلالحبمنكصحإذا
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(+)ااالأمريكيةالاسقنزافحرب

فوقماإلىوغارقة،والمسلمينالإسلامضدحربهافي"متورطة"الغبيةأمريكا

!ان،العراقباحتلالهانفسهاعلىفيهجنتالذي"العراقي"المستنقعفيأذنيها

وهو،والبؤسالنحسهذاكلشعبهعلىجلبالذيالمئوم،الرئيسهو"بوش"

السائرينالأغبياءقومهوعلىعليهويصدق،الخرابإلىإلايقودلاالذيالغراب

قبايؤ!ؤممقطزلاتينآآز!تتقآموسئؤتقذ!وقومهفرعونعنتعالىاللهقالهماخلفه

ألمنمؤيؤتملهوقليتفدم!برسثيديرغؤئآتىومآفيزعؤنآتىؤقلإيخوءقآشغوأفزعؤ.إك

آلزقدى!ثبآلقنتةؤلهؤتملغنةءهدقؤأتععوأ!آتتؤرو؟آئيرز3وبئسىآقارقآؤزدممم

199-96اهود:(!أتمرفود

والجوانبالمقاييسبكل،العراقعلىحربهافي"خاسرة"أمريكاأننوقنوإننا

والأخلاقية،والنفسية،والماليةوالاقتصادية،والاجتماعيةالسياسية،والمجالات

بوشبهاأوقعهاالتي"الكارثة"مقدارستدركقليلأعينيهاتفتحوعندما،والمستقبلية

لليهود.الخادمالمتصهين،حكمهونظام

من،هناكتعلن،العراقعلىالحربلتكلفةالخياليةالماليةالأرقامبدأتوقد

علىمضى:أيامقبلعنهاهناكأعلنكما،والاطلاعوالبحثالرصدومراكزأجهزة

"ستمائةالآنحتىأمريكاالحربوكلفتتقريبأ،ونصفشتانالآنحتىالحرب

"فيتنام"،فيأمريكاحربتكلفةإليهتصللم،مذهلخياليرقموهذادولار،"بليون

ثلاثة،العراقعلىللحربالسنويةالتكلفةأنأي،سنواتثمانياستمرتالتي

بداياتها.فيالعراقيةالحربتلكزالتوما،فيتنامحربعلىالتكلفةتلكأضعاف

..فنيةلأسبابالسبيلفيالمقالهذاينشرلم(*)
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كلليس،العراقفيالباغيةالمحتلةأمريكاعلىالحربتلكيشنوالذيهذا

يشنهاالذيإنما!المحتلالعراقيالشعبكلوليس،والإسلاميةالعربيةالشعوب

منمعهميقفونومن،"والجماعة!السنةأهلإخواننامنالبسيطالعاملالقطاع

بلايينمنأمريكاخسارةستكونوكم،الصورةستكونفكيف!الأخرىالأطياف

العراقيالشعبوعناصرفئاتكلاشتركتلوجنودها،آلافومئاتدولاراتها،

العربيةالأقطاركافةفيهااشتركتولو؟؟وكرده،وعربه،وشيعته،بسنتهالمحتل

الأعزولكنهمغرباء،قلائلالجاهدونيكونأن،اللهسنةهذهلكن..؟؟والإسلامية

الثه!عندالأكرم

بلايينمنوالمئاتالمئاتستدفع،النهايةفيواللهالخاسرةف!نهاأمريكا،أما

النهايةفيتخرجثم،الجرحىمنوأضعافهم،القتلىمنالآلافومئات،الدولارات

لينآلأدفيأؤقك7هتو!مبزؤآلتةيحآذونآلدينلمن!اللهوصدق،مهانةخاسرة،مهزومةذليلة

.!02،12:الجادلة9(!عزلرقيرفئآدئةإتني!سروآئألاقنمل!نئآدئه!مب!
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(5)ااالاشدالسياسيالإعصار

المتكبر،الظالمونظامه،الأمريكيالرئيستضربالعاتيةالشديدة"الأعاصير"

أربعضربالذي"كاترينا"إعصارأصعبهاوليس..والشعوبالدولفيالمتحكم

وكانتغيرها،منأكثرالسوداء"لويزيانا"ولايةخسائروكانت،شرقيةولايات

الآنحتىيمكنولاالإعصار،أمواجأغرقتهاالتي"نيواورليانز"مدينةفيالكارثة

التيالخسائرتقديرولا،آلافعشرةعلىستزيدالتي،المدينةفيالقتلى"أعدادحصر

المأساةصوربعضالفضائياتعبرالعالمشاهدولقددولار..مليارمائةعلىستزيد

وأخطر..وأفظعأعظمكانذلكمنخفيوما،الغارقةالمدينةفيالكارثة

ولالهم،جرىلمانحزنإنمامثلنا،بشرفهم،هناكللسكانجرىلما"نفرح"ولا

ولو،مهمشونمضطهدون،منسيونمستعبدون،مظلومونسودوهمبهمنشمت

بهصرحتماوهذاهكذا،مأساتهمكانتلماالمتحكمينالبيفالعنصريينمنكانوا

،والشكوىالصراخإلىالكونجرسفيالسودنوابهمدفعمما،منكوبةسوداءامرأة

.!إحقهمفي"الفدرالية"الحكومةتقصيرعلىوالاحتجاج

دعوةأعجبتنيوكم،المنكوبينالمساكينلأولئكجرىلمانشمتلاأنناأكرر

جمعحملةإلىالمساجدفيالمصلينأمريكافيالماضيةالجمعةوخطباءالإسلاميةالمراكز

العالمي"الإنساني"البعديؤكدمماالإعصار!،لضحاياأمريكامسلميمنتبرعات

المتألهينحكامهاظلممنالمضطهدةيخلمالشعوب،عالميةرسالةهوالذي،للإسلام

المستعبد!!.الأمريكيالشعبعلىالآنالحاصلهوكماعليها،

شامتف!ننيقلت،لما"لويزيانا"فيالمنكوببالشعبأشمتلاكنتوإذا

هـ.1426شعبان2-م9/6/0520اليل:(*)
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تقديمعنيقالماطرائفومن!المتصهين،المتألهحكمهونظامالأمريكيبالرئيس

لأمريكا"سيريلانكا"دولةتبرع:الغنيةالقويةالمتألهةلأمريكاوالتبرعاتالمساعدات

منأردنيمحسناستعدادأيضأالطرائفومن!للمأساةدولارألفوخمسينبمائتين

عليهاويصرف،عمانفيبيتهفيالإعصارضحايامنمنكوبةعائلة"يؤوي"أنعمان

النظامذلكعلىيتصدقونالأمريكيالصلفضحاياهمفها.!المدةطالتمهما

عليها."تتصدق"أنأوروبامنتطلبالعالمبزولنهبتالتيوأمريكا!المتأله

.!!المتألهينوفاضح،الطواغيتوقاصم،"الجبابرة"مذل،اللهسبحان

وخطرها،مداهااللهإلايعلملا،مدمرةأعاصيرونظامهأمريكالرئيساللهوجه

الإعصارهو،الفاضحةالعراقيةالحرب!اعصار"كاترينا"،إعصاروآثارها:ونتيجتها

أدتقدالخاسرةالعراقيةالحربكانت!اذا،النظامذلكيهددالذيالأشد،السياسي

أدنىوهي،المائةفيالخمسيننسبةإلىلرئيسهمالأمريكيالشعيالتأييدنسبةتدنيإلى

نتائجحصربعدالنسبةستصلفكم،الحديثالعصرفيأمريكيرئيسيصلهانسبة

؟النظامبذلكالأعاصيرتلكستنتهيوأينبه؟العاصفةالأعاصير

!!!النظامبذلكشماتةلا،واللهمالجبارينمذلدئهالحمد
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بم

الفه)ء(غضبأمالطبيعةغضب

ولا،عندهمإيمانلالأنهإيمانيأ،تحليلأالأحداثتحليليحسنونلاالمسلمينغير

سبحانهالقديرالحكيمالعليمومسببها،الماديةالأحداثأسباببينالربطيدركون

الثه:قولعليهموينطبق"باطنها"،إلىيصلونولا"ظاهرها"عندفيقفون،وتعالى

ؤهئمآلذيحآآتحيؤؤيمنظهقايغثمون!تغقمول!لاآلتاشئمثرأؤثيهتؤغذة.آلتهيحيفلاألتووغد!

.71-6:لروما1(!هوغاللونلأخر!آغين

والمحللونالمفسرونالآنيقولهما،الكلامهذاعليهينطبقما"أحدث"ومن

الأمريكيالرئيسكلاممنبدءأ"نيواورليانز"،مدينةدمرالذي"كاترينا"،لإعصار

التيوهي،المحيطمياه"سخنت"التيفهي،""الطبيعةإلىجرىماينسبونإنهم..نفسه

الدوامةأحدثتالتيوهي"المكسيك"!خليجمنالمنطقةتلكإلىالرياحوجهت

مياهسطحعلى،رأسهمقلوبأمخروطأالحلزونيالإعصارجعلتالتيوهي،الحلزونية

ثلاثإلىالمدمرالإعصارهذاوجهتالتيوهي!مزاتكيلوعشرةوارتفاعه،الخليج

واعية،عاقلةداطبيعة"أية!إفيهاماودمرت"أورليانز"وأغرقت،أمريكيةولايات

الآخرين.أمامسوءتهاوكشفت،العظمىأمريكاهزمتالتيهذه،قويةحكيمة

لهتعليقأولفيوقالعليها،"زعلان"وهو،للطبيعةحدثمانسب"بوش"

"الطبيعةهيهذه:المحللونوقال!!"انموتسخربناتهزأ"الطبيعةالإعصار:على

شقية"كاتريناوكانتهنا،منمرتالإعصارأ،اسم9"الغاضبة"كاتريناأو،"الغاضبة

.إعبثها"إفي

كلالإعصار،يفسرهكذاولا،الأحداثتحللهكذاولاالأمور،تفهمهكذاما

هـ.6241شعبان9-م13/9/5002:السبيل)ء(
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لكن،صحيح،وتدميره،وفعله،وقوته"كاترينا"الإعصارتكوينأسبابعنقيلما

له.الإيمانيالتحليلهوالأهموالجزء،الحدثمنالظاهريالجزءهوهذا

سبحانهاللهقولعليهينطبقالثه،جنودمنجنديأكاتريناإعصاركانلقد:نقول

يتعلقماكلفعلالذيهووالله!31المدثر:9(إلأكؤزئذجنودتضقرؤقا!وتعالى

،149القمر:9(!2ثئ:نخقتنمايقدإتاخ!:تعالىقال،بقدرهخلقهالإعصار،بذلك

آودتيهتمن!تقبلغايىض!از1ؤكلققخالأ:تعالىقولهعليهاينطبقمدمرةريحأجعلهالذيوهو

زتهابأقيئملثئتديحركل!إليمغذابييهايىلخبهبأشتغطتمماتموتلكطرتأعايىفىمذاقالوأ

.!52-42:لأحقافا1(!آلمخيريينآئقؤممخزىلكت!بهئهثمكذلأإئزى+لاأوخ!عضآق

كانإنما،يغضبإلهأليستالطبيعةلأن،الطبيعةمنغضبأالإعصاريكنلم

جميعآ،الكافرينعلىغاضباللهوإن،الأمريكيالنظامذلكعلى"اللهمن"غضبآ

الآخرينوظلمواالكفار،منفريقتجبرفإذا،وبلدانهمأديانهماختلافعلى

غضبأنوأجزميشتد،عليهمالثهغضبفإنلهم،واستعبدوهم،عليهم"وتألهوا"

إعصارومايشيبهم،ماغضبهآثارمنوسيرونشديد،والأمريكاناليهودعلىالله

ش!لىيدآلمحرأخذةإنبمقةؤقيآئقرئأخذإذآرنكآخذيهذللص!،بدايةإلا"كاترينا"

.2011هود:9(!
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بم

(الامريكيلأهالعدالةمنصور

الأمريكيةالعدالةسجنفيالمنسيينالأسرى"قضايا"تفاصيلاللهإلايعلملا

علىيزيدوعددهم،عليهمالعدالةتلكتصبهالذيالعذابوألوانغوانتانامو،

المستشفياتإلىونقلوا،الطعامعنثلثهمحواليأضربوقد،رهينةأسيرستمائة

:ويقولون،الموتحتىبالسجنموقوفونوهم،بالحقنالطعامعلىلإكراههم

."!!المؤبدالتوقيفمنعليناأهونالموت"

وجباتبتحسينيطالبونالمسجونينأنيزعمونعندماالسجانونويكذب

يكنلمالطعامعنإضرابناإنبالتهأقسم:يقولعنهمالمفرجأحدوشاهدنا!!الطعام

احترامأجلومن"مصحف"!!علىالحصولأجلمنكانوإنما،الطعامأجلمن

الإسلامية.شعائرنا

يومآمسدسأيحمللممن،الأمريكيةوالحريةالعدالةأسرىالرهائنأولئكمن

العدالةعنديصنفذلكومع،التدريبأجلمنحتىواحدةرصاصةيطلقولمما،

.النماذجهذهوءاليكم،القاعدةمجاهديكبارمنأنهعلى،الأمريكية

جهنموأدخلوهأمريكا،فيالمسلمينأحدالأمريكيةالعدالةرجالخطف-

أمريكا،فيمسجدفيمايومأ"صلى"أنهالعظمىوجريمتهغوانتانامو،فيسجنهم

رجلفيهصلىمسجدفيالصلاةمجرد!!القاعدةرجالمنالمتهمينأحدفيه"صلى"

.إإالعدليحيا!!وحياتهحريتهوتصادر،المصليذلكيجرممتهم

،لندنفيأسرتهتقيم،الإنجليزيةبالجنسيةمتجنسباكستانيبيج:موران-

فيشهادةيحمللأنهالآبار،حفرفيللعمل،أفغانستانإلىيسانرأنإلىقدرهوساقه

هـ.6241شعبان61-م02/9/5002:السبيل)ء(
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عمله،ميدانمنأفغانمرتزقةاختطفه،أفغانستانأمريكااحتلتولما،الهندسة

فيمسدسأيمسكلمأنهمع،القاعدةمقاتليكبارمنأنهعلىأمريكا،لرجالوسلموه

منسنةوبعدغوانتانامو،إلىالأمريكيةالعدالةوأرسلته،خطفهثمنوقبضوا،حياته

عامطيلةهنا،والقمرالشمسأرلمفيها:لهقاللندنفيوالدهإلىرسالةبعث،تعذيبه

...فساعدنيمساعدتياستطعت!ان،ممزقةوملابسي،واحدةدقيقةإلا،كامل

.!!أمريكاعدالةضحيتاوابنهلأنهالعجز،دموع،بغزارةيبكيوهووالدهوشاهدنا

ولجؤوالهم،الصيناضطهادمنهربوا،الصينمسلميمنمسلمأعشرون-

خطفهم،أفغانستانالأمريكيةالعدالةاحتلتولما،الباكستانفيالمسلمينإخوانهمإلى

أمريكا،لرجالوسلموهمأمريكا،مكافآتعلىالحصولفيرغبة،باكستانيونمرتزقة

جهنمفيالأمريكانالقراصنةووضعهم،الخطيرينالقاعدةمقاتليمنأنهمعلى

والتحقيقالتعذيبمنسنواتأربعوبعدصبأ..العذابعليهموصبغوانتانامو،

تكونهكذا!!أبرياءفأنتم،آسفوننحن":لهموقالوا،براءتهمالأمريكيةللعدالةثبت

الرهائن،المسلمينهؤلاءلكن!التحقيقودقة،المخابراتقوةتكونوهكذا،العدالة

ينتظرناماوقالوا:،تستقبلهمالعالمفيواحدةدولةيجدونلالأنهمغوانتانامو،فيبقوا

عونفياللهكان!!غوانتاناموفيذقناهماأضعافالصينفيالتعذيبصورمن

.إ"إ"الإرهابيينالمسلمين
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(!عمامةرأسهعلىجاسوس

والأمريكانالإنجليزمن،المجرمينالمستعمرين"يفضح"أنالحكيماللهشاء

هؤلاءلإجرامجديدأدليلأويقدم،العراقأرضعلى،وغيرهماليهود،والموساد

يضعونزالواماالذينليراه!ارهابهم،!اجرامهم،وإفسادهموتخريبهم،وتلاعبهم

عينين.ذيلكلظاهرةأنهامع،الواضحةالحقيقةيرونفلا،غشاوةعيونهمعلى

"الموساد"جندهمالذينمنالعبيد،والعربالأجانبمناليهودعملاء

"الإرهابية"العملياتمنبالكثيريقومون،مخربونمجرمونإرهابيون،للتخريب

إشعالبهدف،المموهالجهاديالإسلاميالزييلبسونوهم،التفجيريةالتدميرية

.العراقأرضعلىالصادقينللمجاهدينالجهاديةالصورةوتشويه،الطائفيةالفتنة

آياته،منآيةلنافقدم،الماضيالأسبوعفيوالإنجليزالأمريكانالثهفضحوقد

معرضين.عنهامرواالناسمنكثيرألكن

الخاضعة،البصرةمنطقةفيالرسميينالبريطانيينالجنودمنرجلان...

"الموساد"لحسابيعملانأنهماالصحفبعضوذكرتالمباشر،البريطانيللاستعمار

أنهمامع،اليهوديةالمخابراتبهاتكلفهمالتيالقذرةبالأعمالويقومان،اليهودي

لحسابيعملونالغربيةالجيوشفياليهودمنوكم!إالبريطانيالجيشفيجنديان

اليهود؟إ.

وإلباسها،قذرةخفيةسريةبعمليةبالقيامالجنديين-الموسادأوالإنجليز-كلف

وجهز..الجهاديالإسلاميباللونوصبغها،الجهاديالإسلاميالثوب

ومسدساتوقنابلأسلحةمنالقذرةالعمليةتحتاجهماوأعداالأمر،"الجاسوسان"

هـ.6241شعبان23-م27/9/5002:البيل(*)
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"عدةولبس،لحيتهمنهماكلوأطلق..مفخخةوسيارة،ناسفةوأحزمةومتفجرات

منهماكلوظهر،الرأسعلىوعمامة،"السنة"علىقصيربثوبالمتمثلة"الشغل

داخلإلىوتوجهاالثه...سبيلفيجهاديةعمليةعلىائقدمص،الصادقالجاهدبمظهر

،بالبصرةالناسفيهمافشكففحهما،الثهوشاءبه!كلفامالتنفيذ،البصرةمدينة

لأنهاكثيرأ،نرحتالتي،العراقيةللشرطةوسلموهماالقبفعليهما،وألقوا

فتشوهماولما!!""الزرقاويأتباعالأجانبالإرهابيينمنخطيرينرجلين""صادت

لماءحفظآسجنهما،منبدلالكن،أيديهمفيأسقط،بريطانيينجنديينووجدوهما

الأمرأصحابالأسيادالإنجليزوجنوسلموهما،اعتقلوهماالذينالناسأمامالوجه

بالإفراجالعبيدفأمروا،العظمىلبريطانياإهانةالجندييناعتقالواعتبروا،والنهي

وإخراج،السجنبمهاجمةالبريطانيةالدباباتقامتالأمر،تنمدفيتأخرواولما،عنهم

منالكثيريحملالمثيرالحدثهذاوإن!!وإزالتهالسجنتدميرثممنه،الجنديين

الغشاوةزالتماوالذينالبلهاء،السذجإليهايلتفتأنبدلاالتيوالعبر،الدلالات

،"الخفيالسري"الخيطيرونولا،يجريمابكلالظنيحسنونوالذين،أعينهمعلى

!إ.المشبوهةببعفالمراكزيجريبعفمايربطالذي

رؤوسهمعلىجواسيسأيديعلىتمتوالأحداثالعملياتكمترى

؟إ!عمائم
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)ء(نلقرآبالتأثرا

،القرآنعلىخاصأإقبالأرمضانشهرفيالمسلمونيقبلأنوسارجميلشيء

شهرهورمضانفشهرهذا،فيغرابةولا..تفاسيرهفيويقرءون،ويحفظونهيتلونه

مقدارمالكنالآخر.عنأحدهاينفصللاوالصيامورمضانالقرآنوإن،القرآن

؟بالقرآنالمسلمينتأثر

مثلالتأثيرمنكلامشخمأولأييجعلولمخاصآ،تأثيرآللقرآناللهجعللقد

قال.ويتصدعويخشعيتأثرفسوفبالقرآنالجماداللهخاطبلوحتى،للقرآنما

121:الحشر9(آلنوحسصهققشصحذعاخ!ثعالزآتتهوجليغكانآتقرتؤآنزلآهذا!تعالى

الحي،القلبصاحب،الإنسانبهخاطبوإنما،بالقرآنالجماداللهيخاطبولم

مع"التعاملالمسلمالإنسانهذايحسنوعندما،الواعيةوالبصيرة،المتفتحةوالحواس

هذاكيانعلىوآثارهوثمراتهالتأثرهذانتائجوتظهركبيرأ،تأثرأبهيتأثرفإنه"القرآن

وأعماله.وتصرفاته،وسلوكهالمسلم

تتثنب!اأئحلإيمثىكتناآخضنترذ!ألتهو:وجلعزالثهقولالحقيقةهذهإلىوأشار

ذبخكآدتةيرتجرإكؤقلوبهتمطودممتمتيينثتمم!زمخشؤئآلدينجلىمطتفشعقق!ايئ

.231الزمر:9(!2هايمقتهفىقاألتهيضحلليومنثخئتماغمنلهءيهلإىالتهلهدى

ويرجون،ويخشونهالثهيتقونالذين،الصالحونالمتقونهمبالقرآنيتأثرونالذين

،للحسابيديهبينالوقوففيويفكرون،وعذابهانتقامهويخافون،ورحمتهجنف

تصفالتيالآياتويقرءونوالوعيد،العذابآياتالمتقونهؤلاءيسمععندما

وهمالنار،فيالمعذبونهموكأنهم،جلودهموتقشعر،ويفزعون،يخافون،جهنم

هـ.1426رمفان8-م11/2005/10:السبيل(*)
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التقصيرأو،الحرامارتكابعنيردعهمالعذابمنالخوفوهذابالوعيد،المعنيون

يفرحون،النعيمعنتتحدثالتيالآياتالمتقونهؤلاءيسمعوعندما..الواجبفي

منيجعلهمأناللهويرجون،وقلوبهمجلودهموتلين،صدورهموتنشرح،ويسعدون

والاستمتاع،الطاعاتعلىالمداومةإلىالرجاءهذاويدفعهم،النعيمذلكأهل

جنته.إلىوالتشوق،اللهبذكرلأنسوا،بالعبادات

فقالت:،اللهمنهدىبالقرآن"الحي"التأثرهذاالكريمةالآيةاعتبرتولقد

على"القرآنيين"لعبادهاللهمنتثبيتهذاأي:(يشآمنبو!كدىآلتعممدى!ذبك

المستقيم!صراطه

افتحوا،المباركةالأيامهذهفيالقرآنتقرءونمنيا:والأخواتالأخوةأيهافيا

فيبماوتأثرواكله،كيانكمإلىالقرآننوروأدخلواوحواسكم،قلوبكمالقرآنلروح

بالخوفالقرآنمعوتعاملوا،والترهيبوالترغيبوالوعيد،الوعدمنالقرآن

لئدزمن!فينؤفزانإلأركركؤ!اقتعالىقال،بالقرآنتحيونذلكعندوالرجاء،

.170-69:يس9،(حتاكأ!
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والجهاد)+(الصيام

الجهاد،صورعنصورةإلاالصياموما،ينفصلانلامتلازمانوالجهاد"الصيام"

حملعلىمقصورأليسوأنه،منوعةوأساليب،عديدةصورأللجهادأنومعلوم

صوروأعلى1كملوأرفعالأعداءقتالأنعلمأالأعداء،علىالناروإطلاقالسلاح

الثه.سبيلفيالجهاد

وأن،للصوم"الجهادي"البعدإلىصيامهمأثناءالصائمونيلتفتأنولابد

المباركة،الجهاديةثمرتهحياتهمفييوجدواوأن،الجهاديةالحكمةصومهممنيحققوا

الصائمونيلحظلافلماذا!اللهسبيلفيمجاهدفهوالحقيقيالصيامصاممنوكل

فريضةيؤدونوهم،الجهاديالحركيالتربويالمعنىهذاوالشرابالطعامعن

؟؟الصيام

فيكتفونمحسوسآ،ظاهريأماديأصومأيصومونالصائمينمنكثيرأأنالمشكلة

لكنهم،والمعاشرةوالشرابالطعامعنبالامتناع،والفرجالمعدةبصومالنهارفي

تجدولا!"التخمة"حدإلىويشربونفيأكلون،الليلفيذلكمنفاتهممايستدركون

فيوالشرابالطعامعنصامواأنهمورغم!إصيامهمفيالجاهدةأوللجهادأثرأي

،والأفعالالأقوالمنالثه،حرمماعلىرمضاننهارفي"أفطروا"فقدالنهار،

الغيبة،على:مفطرهومنالصائمينهؤلاءمننرىكم!إوالأفكاروالسلوكيات

والشتموالسب،والعصبية،والغضب،الخلقوسوء،الظنوسوء،والكذب،والنميمة

للمحرماتوالنظر،واللؤموالحقدوالكيدوالتآمر،،لاكتئابوالإحباطوا،واللعن

واتهام،الظالمينومدح...الإنترنتأوالفضائياتأوالشارعفيالعوراتمن

هـ.1426رمضان15-م18/2005/10:السبيل(*)
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الطعامعنالممسكونهؤلاءالكانر!ن..وموالاة،وبغفالصالحين،الجاهدين

"حكمةحياتهمفييحققوالم،والرذائلالقبائحتلكعلىوالمفطرونبار!ئلاو

."الصيام

ميادينهمن،عليهيقدرماكلفيالجهاديمارس،الصائمونأيهامجاهذ""الصائم

نفسه،لرذائلجهادهوهيللجهادالضروريةالأولىبالخطوةيبدأإنه،وأساليبه

سيءمنبهعلقمماللتخلصالحثيثوسعيه،شيطانهووساوس،شخصيتهونقائص

...والعملالقولوقبيحالفكر،

بالعزائم،نفسهيأخذوهوويجاهد،الفضائلنحوبنفسهيرتقيوهويجاهدإنه

وهوويجاهد،والطاعاتالعباداتيمارسوهوويجاهد،نفسهيربيوهوويجاهد

الثه،أولياءيواليوهوويجاهد،والدعوةوالتذكير،والنصحالتعليمواجبيمارس

منوالمفسدينوالطغاةوالظالمينالكانرينحبيخرجوهوويجاهدالثه،أعداءويواجه

تزلفأو،ظالمحاكممدحمنلسانهينظفوهوويجاهدالثه،بحبقلبهويملأ،قلبه

يقدروكلكم،الصائمونأيهاالجهادهذافجاهدوا..صادقلمجاهداتهامأو،لمسؤول

..!!الجهاديةالأساليبهذهعلى
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بم

)ء(((..قريبفإني..))

الثهقولوهي،البقرةسورةفيالصيامآياتتوسطتالدعاءآيةأنللنظراللافت

دلمحالأإذاآلذاجدغؤةأجيمبقيريمبقإتيغئئمج!ادىس!آتفؤإداوجل:!عز

.8611:البقرة9(!ترشمدوئلعتهئمبىؤئئؤيم!وألينخت!تجيئوأ

الثهصلىاللهرسولإلىبعفالصحابةوجههسؤالعلىجوابأالآيةوأنزلت

منهمقريبأنهاللهفأخبىهم؟فنناديهبعيدأمفنناجيه؟ربناأتريب:قائلينوسلمعليه

علىوأكد..حكمتهوفقيطلبونماويعطيهم،عليهويجيبهم،دعاءهميسمع،!اليهم

فيأصحابهبعضمعيسيركانفعندما،وسلمعليهاللهصلىالثهرسولالمعنىهذا

أنفسكم،على"اربعوا:والسلامالصلاةعليهلهمفقالبالدعاء،أصواتهمرفعواسفر،

.(1)"آبيرتبصيرأسميعآتدعونغائبآ،ولاأصمتدعونلاإنكم

التبيغ،فيالواسطةحذفتالسؤالعلىجوابآالنازلةالآيةأنللنظرواللافت

عباديسألكإذا5:يقلولم(قيرليثقإتيغنئمج!ارىسصآل!ؤإذا!الآيةنصوجاء

الأسئلة،علىجوابأالنازلةالأخرىالآياتفيهوكما"..تريبإنيلهمفقلعني

1لخترممفيمئلوتك!!،(!من\ؤلاقتمآفمجيمقغينق!تتلوتف!:تعالىقولهفيكما

الدعاءآيةفيالأمرفعلحذفحكمةولعل(!بيرإلصفيالمآفلؤآئميي

السؤالبين"فاصلأ"الآيةتضعفلم،السائلينالداعينعبادهمنالثهقربإلىالإشارة

إذا:القربحقيقةلتثيدوالحاجزالفاصلأزالتوإنما"قل"،الأمربفعلوالجواب

تريب.فإنيعنيعباديسألك

يجلسالثهأن:بمعنىمحسوسآ"،ماديأقربآ"ليسعبادهمناللهتربأنإلىونشير

هـ.1426رمضان22-م25/2005/10:السبيل(*)

.7ال!86البخري/رواه(1)

277

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


فيفالته،"معنوي"قربهووإنما،عاقليقولهلاكلامفهذاله،ملاصقأ،عبدهبجانب

ورعايفوبحفظه،وعلمهوبصرهبسمعه،عبادهمنقريبولكنه،وعليائهجلاله

بمشاعريمتلئمنه،الثهلقربالحيالمعنىهذاالمؤمنالعبديستحضر..وعندماوتوفيقه

منلكلضروريةالمشاعروهذه،والأمانوالهدوءوالعزة،والطمأنينةوالسعادةالأنس

..القلقةالحياةهذهيعيش

إلىالصائمينتوجيهالصيامآياتالدعاءآيةتوسطحكمةمنولعل

وهواللهإلىأتربيكونالمؤمنأنومعلوم،اللهإلىوالتضرعالدعاءإلىالالتفات

وقتيقومعندما،ليلهفيالثهإلىأقربوهو،إفطارهقبلالثهفيدعو،صائم

عنأخبرتالآيةولكنالفجر..قبيلالثهفيدعودته،متهجدأقانتآذاكرأالسحر،

فلنستجب..(لي!قفت!ضجيبوا:لهوالاستجابةالدعاءلقبولأساسيشرط

ذلك.بعدلناهوليستجيب،أحكامهنحنولننفذدته،نحن
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(8)رمضانوداعفي

فيتنقضيودقائقهوساعاتهأيامههيوهاسريعأ"،"يرحلرمضانشهرهوها

ونتابعأيدينا،بينمنبسرعة"تتفلت"التيأعمارنامثلوهو...هبنشعرنكدولم،لمحق

،وتجريتجريالتيالدنياهذهمثلوأعمارنا"لحظات"...كأنهاوسنواتهاشهورها

تعالى:قالكما،بسرعةمرتساعةالدنياوكأن،تمهلأوتأخيرأوتوقفبدون

ؤقاأدئريلق!آلثزينكدبوأخيرقذئقنهتمت!عازفونآلتيقارفنلههمماغةالأتقتثوأزتخ!ثحرلهتمكأنؤتيزتم!

.541يون!:أ(!مقتلىينكألهؤأ

الهدايامعهيحملالذي"الضيف"بقدوميفرحالإنسانأنالمعلومومن

عندناعليهالمتفقومن..وسفرهلفراقهويحزن،البيتيغادرلملوويتمنى،والخيرات

وأفاض،الخيراتمنالكثيرلناقدموقديومأ،ثلاثينبينناأقامالعزيزالضيفهذاأن

أحسنواالذينالسعداءالموفقونكسبوكم،وأنوارهبركاتهمنأفاضماعلينا

الفائزونهؤلاءيشعروكم"وربحوا"...المباركالضيفهذامعأوقاتهم"برمجة"

قضوهاالتيالمباركةالأوقاتويتذكرون،ضيفهميودعونوهموالأسىوالألمبالحزن

التصفيمضونالصالحالسلفكانوقددثه!!شاكرونذاكرونعابدونوهممعه،

شهراستقبالليحسنواواستعداد،وإعداد،ولهفةبشوقالعاممنالأول

منالثانيالنصفقضواالشهرانقضىفإذا..وساعاتهأيامهمن،والاستفادةرمضان

..بفراقهلشعورهموأسىبحزنالعام

فيدئه،والمناجاةبالذكروالاستمتاع،بالعبادةوالأنسالطاعةحلاوةذاقومن

"مواصلآ"وسيبقىالشهر،انقضاءبعدذلكعنيتوقفأظنهفلا،ولياليهرمضانأيام

هـ.1426رمضان29-م1/2005/11:السبيل)ء(
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عظيمأزادأالمباركالشهرمنوسيأخذ،والذكريوالزبويوالعلميالعباديبرنامجه

.!القادمةشهرآعشرالأحدفيحياتهمسيرةلقطعيكفيهوفيرأ،

في"الاستمرار"وبناتناوأبنائناوأخواتناإخواننامنالربانيينأحبابنانوصي

،رمضانفيفعلوهصالحأعملآأوخيرأيقطعوالاوأن،العباديالرمضانيبرنامجهم

إلىالتضرعوعلىوالتهجد،القيامصلاةوعلى،القرآنتراءةعلىبالمحافظةنوصيهم

صياموعلى،ذكرهمنوالإكثاراللهبمناجاةوالطمأنينةالأنسوعلىالسحر،وقتالثه

البرنامجمنولنجعل..والمواجهةوالدعوةالتعلموعلى،الصدقةوعلى،النافلة

!!المباركةالحياةطعمنذوقذلكعند..كلهللعامدائمآسنويآبرنامجآالرمضاني
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(+)االمجاهداالقرآن

يقفواأنعلىويتواصون،ويحاربونهالقرآنهذايعادونالكفارأناللهأخبرنا

الداأوعقت!تهلآلآلديتكقرؤاؤقاذ!:تعالىقال.نورهوإطفاء،هديهطمسمحاولين،أمامه

.126:أفصلت(!تغقكاتغيبؤنهؤالغؤاييوآنفقإفي

آذانهميغلقواأنمنهمويطلبون،القرآنسماععنأتباعهمالكفارقادةينهى

والموجهينالمخططينمننريقآالكفارقادةويوجه،وجههفيكيانهمفيالمعرفةونوافذ

الشرسةالحربهذهمنوهدفهم،عليهويشاغبواويشوشوا،القرآنفي"يلغوا"أنإلى

عليه.ويقضواويهزموهالقرآنيغلبواأن

عنولافقط،القرآنحربفيقريشكفارأساليبعنالآيةتتحدثولا

زمانكلفيالكفارعنتتحدثوإنمافقط،المدينةفيوالمنافقيناليهودأساليب

المدينة،فيوالمنافقيناليهودويشملمكة،فيقريشكفاريشملوحديثها،ومكان

العصركفارويشمل،والمغولالصليبيينكفارويشمل،والرومالفرسكفارويشمل

ويشمل،وغيرهموالهندوسوالروسوالإنجليز،والأمريكاناليهودمنالحديث

.للقرآنالمحاربةالقادمةالأجيال

الذينهم؟النتيجةكانتماذاولكن،القرآنيغلبواأنالحربهذهمنأرادواهم

ظانرأقويآثابتأالقرآنوبقي،متحسرينخاسرينصاغرينوانقلبواوفزموا،غلبوا

الله.بإذنمنصورآغالبأ

والمؤثرةوالمدهشةالمتطورةالتكنولوجياوسائلمختلفالزمانهذاكفاروش!تخدم

ويثيرون،ويتهمونهفيه،ويلغون،عليهويشوشون،القرآنضدالإعلاميةحربهمفي

هـ.1426شوال6-م8/2005/11:السبيل(*)
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والجيوشالدوللحربهويجندون،الملياراتذلكفيويدفعونضده،الشبهات

عليهم،الخسارةوترتد،يحققوهولن،القرآنضدهدفهميحققواولم،والحكومات

عليهويقبل،تمكينإلىتمكينومننصر،إلىنصرمنينتقل،متقدمظافروالقرآن

به،ويؤمن،إليهيهتديمنهموكثير،الآخرينمنالباحثونعليهيقبلكما،المسلمون

المسلمين.منويكون

النساءأجسادعلىالقرآنآياتكتابة،الغربفيالفاجرةالوقحةأساليبهمومن

النسائيةالملابسعلىالقرآنآياتوكتابة،بالقرآنإستهزاءتمامأ،العاريات

وكتابة،الأحذيةيلبسونمنليدوسها،الأحذيةأسفلالقرآنآيات!!وكتابةالداخلية

أمامووقفوا،للقرآنبعفالمسلمينانتصر!اذاوالخنازير،الكلابعلىالقرآنآيات

!!الإرهابمقاومةبحجةشعواء،حربأعليهمالأعداءشن،القرآنأعداء

لمحاربة،والشرقالغرببلادفيالإنترنتشبكةعلىالمواقعمنالمئاتوهناك

تهاجمالتيالفضائيةالقنواتعشراتوهناك،مجرمونحاقدونويغذيها،القرآن

.والندواتوالمجلاتالكتبإلىإضافة،القرآن

بقاعإلى"ويزحف"كلها،فيهاوينتصر،الجبهاتهذهكلعلى"يحارب"والقرآن

دته.والحمد،جديدةقلوبأويدخل،جديدة
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(+)الزحاموس!حقائق

الخطاباتووسط،والاستنتاجاتوالانتقادات،توالتحبالتصريحاتغمرةفي

"الزحام"هذابينومن،والراياتوالشعارات،والهتافاتوالمسيرات،والمهرجانات

أساسيةحقائقونتذكرذاكرتنا،نسترجعوأنقليلأ،نتوقفأنعلينايجبفإنهالكبير،

الصاخبة.المظاهرهذهتمحوهاولاالهادر،السيلهذايغمرهالاحتى!ادسة،

والمالوالعرضالدممعصوموفهم،دمائهموسفك،المدنيينقتليجوزلا-1

الإنسانيزالولا،اللهعندآثمفهوالإسلامباسمقتلهمعلىأقدمومن،والممتلكات

حرامآ.دمأيسفكلمماونجاةفسحةفيالمسلم

معليستالمجاهدينفمعركة،الصحيح"البوصلة"اتجاهتغييريجوز2-لا

وميدان،المحتلينالأعداءمعمعركتهم!انما،والمؤسساتالفنادقفيولا،المدنيين

وبصيرةبوعيتتمتع"حماس"حركةكانتوكم،المحتلينالأعداءأولئكمواقعالمعركة

علىتردولمالحتلين،اليهودصدورإلىموجهآسلاحهاأبقتعندما،جهادية

صدقتوبذلك،الجهاديةبوصلتهااتجاهتغيرولم،واضطهادهمالآخريناستفزازات

منزلتها.وارتفعتشعبيتها،وزادتربها،إلىبهوتقربتجهادها،في

فإنه،المدنيةالمؤسساتوضربالمدنييناستهداففيهنقرلاالذيالوقتفي-3

الدعوةفيهاجمواويتشنجوا،ويتطرفوايغالواأنقومنابنيمنلأناسيجوزلا

للأمةيجوزولا،الصادقينالأبرارالمجاهدينوالعلماءالإسلاميةوالحركةالإسلامية

الإسلاملثلبالعام""الزحامباستغلالوالأحقادالضغائنلذويتسمحأنالمسلمة

الأصدقاء!بثوبالأعداءتقديمأوالثه،سبيلفيالجهادأوالدعوةأو

هـ.1426شوال13-م15/2005/11:السبيل(")
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بمفهومه-المبرورالبصيرالصادقالجهادعلىالتركيز"دااستمرار4-يجب

وحصنأ،الدينهذافيبارزأأساسيأ""معلمأباعتباره-الشاملالواسعالإسلامي

فيالجهاديةالقرآنيةالثقافةوترسيخ،الطامعينأعدائهاهجماتالأمةعنيردمنيعأ

والسنة.الكتاببضوابطالجهاديفهمهم""وضبط،الشبابكيان

إلىاللههداهمالذين،المجاهدينالأمةلعلماءوالاحترامالتقدير5-استمرار

أمامتجريحهمأوانتقاصهمأوثلبهموعدمشهداء،واختارهمالبصير،الجهاددرب

قطب،وسيدالبنا،حسن-الله-بإنالسعداء:الشهداءالعلماءمقدمتهموفي،الشباب

وعبد،ياسينوأحمدحديد،ومروان،البدريالعزيزوعبد،عزاماللهعبدوالدكتور

الرنتيسي.العزيز

وأأصدقاءإلىتحويلهموعدمللأعداء،الثابتةالقرآنيةالنظرةتغيير6-عدم

ممهم،فلسطينكلتحريرويجب،مغتصبونوأعداء،محتلونكفارفاليهودخبراء،

البلادتحريرحتىواجبوجهادهم،مغتصبونوأعداءمحتلونكفاروالأمريكان

والكرامة،للعزةالوحيدالأمةسبيلهوالبصير""والجهاد،احتلالهممنالإسلامية

للأعداء!!.والعبوديةالاحتلالمنوتخليصها
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(+)وعملائهمالأمريكينإرهاب

والتطوراتوالأحداثالأيامتزيدها،قاطعةقناعةبصيرواعمسلمكلعند

هذاأساسهيفأمريكا،"أمريكية"صناعةالمعاصرالإرهابأنهيوثباتآ،رسوخآ

حروبهاطريقعنالعالمفيوتنشره،صورهأعنففيتمارسهالتيوهي،الإرهاب

أغبياء"لاطريقوعنوأذنابها،وأعوانهاعملائهاطريقوعنورجالها،ومؤامراتها

وقاموا،الأمريكيالفخفيوسقطوا،اللعبةعليهمانطلتبلهاء،سدجمنفعلين

أنهمدرواوماصنعآ،يحسنونأنهمظانينالثه،إلىبهاوتقربوا،وجرائمهمبأفعالهم

!!الإرهابيينالأمريكانمخططاتينفذونبغبائهم

"التلميع"تحسنف!نها،العالمفيالأمريكيةالإرهابيةالرسالةهذهورغم

علىجديدةعالميةحربأتشنالتيبمظهرفتظهر،الدعائيوالخداع،الإعلامي

وتعلن،الطائلةالملياراتلذلكوترصد،إرهابيينتزعمهممنوتطارد،الإرهاب

سياسيونالافتراءهذافيويصدقها،والتحالفاتالجيوشوتجند،الغاشمةالحروب

أدمغتهم"لغسل"،الآخرينعلىالإعلاميالتزويرهذاويمارسونواعلاميون،وقادة

وعقولهم!

المدنيينفيهابادواالذيالأمريكيين"إرهاب"علىالأمثلةأوضحومن

"مذبحةعنمصور"إيطاليفيلم8منالإعلاموسائلإلىأخيرآتسربما،والأطفال

فيالمدنيةالمعالمالإرهابيونالأمريكيونأبادعندما،م2004-11-18في"الفلوجة

الإرهابيةالمادةهذه،"الأبيض"الفوسفورسموهاالتي"النابالم"بقنابلالفلوجة

مزعجةمخيفةصورأالعالمورأىرأيناوقدالبشر،منأمامهامنتحرقالتي،التدميرية

هـ.1426شوال20-م22/11/2005:السبيل(*)
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للإرهابيينيجوزلاكان!اذا،بالنابالمالأمريكيالإرهابأبادهم،عراقيينلمدنيين

عنيدافعونالمقاتلينأولئكلأن،العراقأرضعلىالمقاتلينملاحقةالأمريكان

إطلاقلهميحقلاف!نه،مغتصبونمحتلونمعتدونالأمريكانولأن،ودينهمبلادهم

الأولادمنصغارأطفالجثثوحرق،المدنيينعلىالأبيضر""الفوسفورقذائف

ما.يومآسلاحأيحملنلم،مدنياتنساءجثثوحرق،والبنات

بهمويقتدون،يقلدونهموأذنابهمعملاءهمفإن،إرهابيينالأمريكيونكانوإذا

الفظيعة""الفضيحةذلكعلىالأمثلةأوضحومنالدماء.وسفكالإرهابذلكفي

صنوفأفظعيمارسونكانواحيث،العراقفيأمريكاعملاءالثهبهافضحالتي

وسبعينمائةعنزادوا،السنةأهلمنعراقيينمدنيينضدوالوحشيةالإرهاب

في"الجادرية"حيفيفيه،يعذبونكانواالذي"الاقبو"يكشفأناللهوقذررجلأ،

القنواتعرضتوقد.وعملاءهمالأمريكانوتعالىسبحانهاللهليفضحوذلكبغداد،

المدنيينالضحاياأولئكظهورعلىوالتعذيبالإرهابلآثارفظيعةصورآالفضائية

!!وأرجلهموكتافهمالأبرياء

وشجبناهاوأنكرناهامؤخرأ،"عمان"فيالإرهابيةالتفجيراتأدناقدكناوإذا

هذاوندينوننكرنشجبف!نناوقناعاتنا،إسلامنامنذلكفيمنطلقين،""الملآنبالفم

وهوعندنا،الإرهابهوفالإرهاب،وعملائهمالأمريكانعنالصادرالإرهاب

منونرجومأفونآ،أمريكيأأومجنونآمسلمأصاحبهكانسواء،مرفوضمحارب

وبنفس،"الملآن"بالفمالأمريكانإرهابيدينواوأن،بمكيالينيكيلوا""لاأنالجميع

.!!عمانتفجيراتفيهأدانواالذيالمستوى
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ص

(8)أوالعلماءإالنتميوخبين

كلمنالأعداءعليهايهجموعندما،ومحنبمصائبالمسلمةالأمةتمرعندما

"حماة"إلىويتحولون،واجباتهمعنومسؤولوهاقادتهايتخلىوعندما،جانب

التطبيلحفلةفيكثيرونيشتركوعندما،ومخططاتهملبرامجهمومنفذينللأعداء،

المستوىهذاإلىالمسلمةالأمةمأساةتصلعندماوالتزوير،الدجل"وزفة"والتزمير،

"علماءهاإلاتجدفلاالأوفياء،أبنائهاعنوتبحثحولها،تتلفتالمدمر،الخطير

المواجهةميدانفي"أمامها"همفإذا،البررةالأبناءهؤلاءإلىتنظر،"الربانيين

"الحداة"هم!اذا،إليهلتأويبهاويهتفون،الحقلواءلهايرفعونهم!اذا،والتحدي

السبيل.سواءيهدونهاالهداةهموإذابهم،لتلحقإليهايحدون

ماأخطرهي،خطيرةبمرحلةتمرالأيامهذهفيالمسلمةأمتناأنعليهالمتفقومن

الأمريكيالهجوموالصليي،اليهوديالهجومتواجهلأنهاكله،تاريخهافيبهامر

وموجهوها،ومسؤولوهاقادتهاخانهابينمافيها،شيءكلعلىأتىالذيالمدمر،

يشاء.كيفيحركهماللدود،العدوهذايدفيأداةوأصبحوا

وأوفياء،موجودونإنهمفضجدهم،المخلصينالأوفياءعلمائهاإلىالأمةوتتلفت

بواجبيقومونهاهم،الأمةقفماياويتبنون،الحقإلىينحازونوهاهم،صادقون

ينفذونهاهمالبصير،الحقوالجهادبالأمر،والصدع،بالحقوالجهر،والبيانالنممح

.(..تكئمؤنة!ؤلايقآل!ىلئتيئنةفىآنكت!بأوتوأآلديئميثتئآدئةآخذوإد!:وجلعزاللهقول

المراكزويشغلون،العلميةالشهاداتيحملونالذينأنعليهالمتفقومن

،والجامعاتوالكلياتوالوزاراتوالمراكزالمساجدفيالرسميةالدينيةوالوظائف

هـ.1426شوال27-م29/2005/11:السبيل(*)

287

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


قسمين:إلىمنقسمون

الأمة"فجعت"الذينالمشائخ"أو،المشايخ"أوالموظفونالشيوخافالأول

الوظيفةأحدهم"هم((،مدرسينأساتذةأوموظفينمجردإلىوتحولوابهم،الحية

والاشتراك،رضاهمعلىوالحرص،المسؤولينإلىوالتزلفوالزقية،والراتبوالمركز

والتحريف،والتدجيلالتزويرألوانوممارسةوالتعبير،والتزميرالتطبيلحفلاتفي

وفي،الألقابأعلىالشهاداتفيبلغوا!انعلماء،ليسواهؤلاء،الحقائقوقلب

ماأخوف.:وسلمعليهالثهصلىالثهرسولقولعليهموينطبق،الرتبأعلىالمراكز

.(1)هاللسانعليممنافقكلأمتيعلىأخاف

الحق،علىثبتواالذين،المخلصونوالأوفياء"الربانيون"العلماءافالثانى:

وصيةوطبقوا،القرآنإلىانحازواوالسلطانالقرآنافترقوعندما،لواءهورفعوا

الكتابمعفدوروا،دائرةالإيمانرحىإنألاه:وسلمعليهالثهصلىاللهرسول

وهم(2)ه...الكتابتفارقوافلا،سيفترقانوالسلطانالكتابإنألايدور،حيث

علىوحرصواومكائدهم،أعدائهاأطماعأمامووقفوا،الأمةقضايا"تبنوا"الذين

الله:قولعليهموانطبقالبصير،الدائمالجهادوجاهدواأخطارها،منالأمةانقاذ

ؤلاآدترمييليفيمجالدوئآنبهعرينغلآجمرؤآقمؤيمينغلآزلةولمجئوتة7يجتهئمبقؤ2آدتهتآيئ!فمتؤلهت

.!45:المائدة9(00لأبرتؤتةمخانزق

ينتظرالذيوالشيخوالمجاهد،العاملالعالمبينتفرقالبصيرةالواعيةالأمةوإن

التقاعد!!

.431أحمد/رواه(1)

.0844/الثمانيةالمسانيدبزوائدالعاليةالمطالب-منيعبنأحمدرواه(2)
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بم

)ء(ااالإمهالقرارات

نظريفلفت،م2005-11-35الأربعاءيومالدستور،صفحاتأقلبكنت

-11-27بتاريخ،عمانفيالكبرىالجناياتمحكمةعنصادرة،عديدةإعلانات

وقرأت،المحكمةعنصادرة"إمهال"تراراتعنعبارةالإعلاناتوهذه،م0520

والبغاء،والزناوالشرفالعرضبموضوعاتتتعلقكلهاوإذامنها،قرارمنأكثر

الفارين،المجرمينأحدإلىوموجه،المترئسالمحكمةقاضيعنصادرمنهاقراروكل

جريمةأوالعرضهتكجريمةعنويتحدثشخم،منأكثرإلىأو،العدالةوجهمن

الخامسةكملتأنثىمواقعةأو،الفحشتسهيلأوالبغاء،دورإدارةأو،الاغتصاب

!!ذلكغيرأو،عشرةالثامنةتكملولمعشرة

تلكيغذوقمت،المذكورةالصحيفةفيالإمهالتراراتكثرةنظريولفت

ترارآ!!.عشرتسعةفوجتهاالقرارت

محكمةعنصادر،إمهالترارعشرتسعة:وتساءلتوده!ثمت،حقيقةتعجبت

منوتمكنوا،"جنسية"جرائمارتكبوا،مجرمينجناةضدواحد،ليومالكبرىالجنايات

بالجرائمبالكوماإليها؟يصللمبمابالكفما،الجناياتلمحكمةوصلماوهذا،الهرب

القبفإلقاءتمالذينبالجرمينبالكوما؟الأخرىالمحاكمعلىالمعروضةالجنسية

بالكوما؟المحاكمعلىقضاياهمتعرضولم،الأمنيةالمراكزفيوتوقيفهم،عليهم

جرائمتعتبرولا،الطرفينبينبالتراضيتحدثالتي،واللواطوالفجورالزنابعمليات

تعالىالثهحكمفيوفواحشوكبائرجرائملكنها،الوضعيالقانونمبادئفي

؟إ!وشرعه

هـ.1426القعدةذز4-م2005/12/6:السبيل(*)
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وصلوماوالبغاء،واللواطالزناانتشارظاهرة،الظاهرةهذهفيطويلأفكرت

وتساءلت،الوضعيالقانونيجرمهلمومايصل،لمماأماميذكريكادلاالمحاكمإلىمنه

الوطنأبناءمنالشابةالأجيالتسيرأين!الىمجتمعنا؟يسيرأينإلى:وحزنبيأس

وأي؟الوطنهذاينتظرمستقبلوأي؟نفسهالوطنسفينةتسيرأين!الى؟وبناته

في"الأخلاقي"الفلتانظاهرةانتشارحجمسيكونوكم؟أبناءهينتظرمستقبل

الملتهبةالشهوات"نار"علىالانحراف"بنزين"يصبالمجتمعفيماوكل؟المجتمع

الشيطانية!المحرقةهذهعلىالضحاياهيوأموالهمالوطنأبناءوأعراض؟الحارقة

والمخططين،الإصلاحعلىوالحريصين،الأخلاقعلىالغيورينأدعوإنني

الربانيةالحلولوتطبيق،الظاهرةهذهأمامطويلأالوقوفإلى،وأبناءهالوطنلمستقبل

تحرقهمالتي،الشيطانيةالمحرقةهذهمنالوطنأبناءوحماية،الحكيماللهشرعهاالتي

...الإباحيةالشهوةبنيران
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بم

(+)اااليومإرهابالإمسجهاد

وحكامهزعمائهعندوبالذات،والإسلاميالعربيعالمنافيالكبيرةالمشكلة

تتبعكماومدارها،مسارهافيويتبعونهاأمريكا،"فلك"فييسيرونأنهم،ومسؤوليه

عنه.تخرجولامدارهافيوتسير،الشمسيةمجموعتنافيالشمسالكواكب

يحبونه،أمريكاتحبهماوكل،الصوابهوهؤلاءعندفهوأمريكاماتقولهكل

هم،يحاربونهتحاربهماوكليشضمونه،تشتمهماوكل،يكرهونهأمريكاتكرههماوكل

.ترددهمامعنىتعرفأندون،إياهيلقنهاماترددصاحبها،مع"كالببغاء"معها

ووجهاه،حاشيتهرجالمنرجلانعليهسيطرالعباسيينالخلفاءأحدإنقيل

"ئغا"الثانيواسم"وصيف"احدهمااسمبه،يوصيانهماينفذوهو،يريدانحيث

:يهجوهفقالالشعراء،أحدموقفهأغضبوقد

و"ئغا""وصيف"بينقفصفيخليفة

"الببغا"تقولكمالهقالامايقول

تقولكمالهم،أمريكاتقولهمايقولون"قفم"،فيالإسلاميالعالمومسؤولو

آرائهموتغيير،الأمريكانإرضاءفيهؤلاءمسارعةعلىمثالوأوضحالببغاء،

موقفهمهو،المتقلبالامريكيوالمزاجالمتغير،الامريكيالهوىمعلتتوافقومواقفهم

الجهاد!!من

،أفغانستانفيالشيوعيينضدوالجاهدينالجهادعنراضيةأمريكاكانتعندما

الجهادعنهؤلاءرضيالسوفععور،الاتحادمواجهةفيمصلحتهايحققلأنه

هـ.2641القعدةذو11-م13/21/5002:السبيل)ء(
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أمرتوعندما،دعموهمالمجاهدينأولئكبعضأمريكادعمتوعندما!!والمجاهدين

.!!بالأموالدعموهمبالأموالالمجاهدينبدعمبعضهمأمريكا

هؤلاء،مصلحةانتهتأفغانستانفيالجهادمنأمريكامصلحةانتهتولما

طاردتوعندماله،المجنظهرهمقلبواللجهاد،"المجن"ظهرأمريكاقلبتوعندما

إرهابيينإلىبواسلأبطالمنأفغانستانمجاهدووتحول،طاردوهمالمجاهدينأمريكا

.!حياتهمفيسبةصارعليهمالثناءيوجبكانوما،مجرمين

وأن،اليومإرهابصارالأمسجهادأنالإسلاميعالمنافيالكبيرةالمأساةان

الاعداءلقتالالسلاححملوان،اليوممجرمآإرهابيآصار،بالأمسالثمجاعالمجاهد

إذاوتدميروتخريبوعنفإرهابلكنهأمريكا،خصومضدموجهآكاناذاشرف

المحتلين!الأمريكانضدموجهأكان

وفهموالشة،القرآنمنوثقافتهوفكرهعلمهيستمدفإنهالبصيرالمؤمنأما

صديقأيصيرلاوالعدوباطلآ،يصيرلاعندهفالحقذلك،علىويثبت،الأمةسلف

وأ،فلانرضيإنذلكبعديهمناولا،بالقرآنفلنلتزمإرهابأ!!يصحلاوالجهاد

.الأمريكانغضب
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بم

وتساءلواء..)5(اقرءوا

-12-15الماضيالخميسيومالدستورفي"الزعاترة"ياسرالأستاذالأخنشر

قناةمصور"الحاج"ساميالرهينةبهابعثرسالةمنمذهلةمقتطفات،م2555

بعثوقد"غوانتناموا"،جهنمفيووضعتهأمريكا،عصاباتاختطفتهالذي،الجزيرة

،"تن"الجزيرةموقعونشرهاستافورد""كلايفالإنجليزيمحاميهإلىالرسالةبتلك

فيالمخطوفونالأسرىلهيتعرضممايسيرأ،جزءآإلارسالتهفيالحاجسامييذكرولم

مقاليقرءوالمالقراءبعفالإخوةأنوبما5،قرأتممادهشتوقدغوانتنامو.

،"الحاج"ساميرسالةخلاصةهناألخصأنأحببتف!نني،الزعاترةياسرالأستاذ

هيمنالقراءليعرف،الرهيبالتعذيبفنونمنفيهاذكرهمابعضوأسجل

!!العالمفيالإرهابيةرسالتهاهيوماأمريكا،

ويداهورأسه،السقففيرجليهمنالرجلتعليق:عندهمالتعذيبصورمن-

الأرزمنقبضةللسجينيقدمأيامثلاثةوكلالهواء!!فييسبحويظل،اسفلإلى

السوداء،الفاصوليامنوملعقة!إالترابمنقبضةبنصفمخلوطة،النضجمتوسطة

تمامأ!!أنفكإغلاقبعدإلاتجرعهيمككلاالذيالآسنالماءمنوقارورة

،الأحجامبحميععصيوامامه،كرسيعلىالتحقيقغرفةفيالمتهمئجلسون-

ومساميرمطارقالأيسرجانبهوعلىالأظافر،لقلعكماشاتالأيمنجانبهوعلى

والعقاربوالكلابوالفئرانالقططفيها!حيوانحديقةتحتهومنومناشير،

أنبوبتحتالمتهمويوضع!!الأحجاممختلفةكهربائيةأسلاكفوقهومن،والأفاعي

الشتاء،فيتجمدحرارةدرجةفيالماءعليهيصبثم،بوصاتخمسعنيقللاقطره

هـ.2641القعدةذو18-م02/21/5002:السبيل)ء(
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الصيف.فيالتبخرقبلغليانودرجة

ببصقة،المحققونيستقبله،التحقيقغرفةإلىالزنزانةمنالمتهميساقعندما-

ذلك،وغير،حساسةأماكنعلىوضرب،كهربائيةوصعقة،ولكمة،وركلة،وصفعة

\!والحيوانالإنسانبمخلفاتويدهنونه،معتقببوليمطرونهزنزانتهإلىإعادتهوقبيل

القصير،سروالهسوى،الملابسمنمجردوهو،بالسقفالمساجيناحديعلق-

اليومفيعليهيغمىأنإلىهكذاويبقى،شرابأوطعامدونالقارص،البردفي

!أخرىأياملستةيعلقوهثم،واحدةوجبةويطعموهفينزلوه،السادس

الغرفةيسمونالعربيةباللغةكبيرةيافطةالتحقيقغرفأبوابعلىتكتب-

"جهنم".

لموهو،للتحقيق"جهنم"غرفإحدىإلىالرهائنالأسرىأحدأدخلوا-

تثيربمادةصدرهومسحت،لإغرائهعاهرةعليهوأدخلوا،عمرهمنالعشرينيتجاوز

جنونفجن،الفاحشةمنوحماهاللهوعصمه!!فخذيهعلىوجلستوتعرت،الشهوة

عليهوداس،الأرضعلىورماه،المصحفمنبنسخةفأتى،صمودهأمامالمحقق

ولفه،"إسرائيل"علموأحضر،المحققغضبفازداد،ثابتصابروالمجاهد،برجليه

؟بالذاتالعلمهذالماذا!!رأسهعلى

أمامه،فتتعرى،إغراءهوتحاول،المعتقلينأحدعلىأمريكيةمحققةتدخل-

حيضها،بدمقطنةوتغمسفتجن،عنها،بصرهيغضولكنهنفسها،إلىوتدعوه

!إ!وجههبهوتمسح

!!؟الإنسانيةمعانيمنالإرهابيةلأمريكابقيماذا:ذلكبعدوتساءلوااقرءوا
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بم

(*)ا؟يريدونإسلامأي

فرنساخارجيةوزيرمعلقاء"اليوم"لقاءبرنامجفيالجزيرةقناةأجرت

تلكوبالذاتفرنسا،بهاتمرالتيالمشكلاتعنفيهتحدث"ساركوزي"نيكولاي

وقالمنها،الفرنسيةالحكومةوموقففرنسا،فيالمسلمونيعانيهاالتيالمشكلات

فيالمسلمينتنتظرالتيالمستقبليةالأخطارإلىيشيرخطيرأ،كثيرآكلامأساركوزي

كلها..اوروباوفيفرنسا

إلىبلادهميغادرواأنبعفالمسلمينأرادإذاأنهالوزير،قالهماأخطرومن

علئحياتهميعيشواوأن،الفرنسيةبالقيميلتزمواأنفلابدفيها،يقيمواوأنفرنسا،

مكانفلاذلكعلىيوافقونلانرنسافيبعفالمسلمينكانوإذا،القيمتلكأساس

والإخاءوالحريةالديمقراطيةهيهذهعنها!!يرحلواانوعليهمفرنسا،فيلهم

ومنبها!تتغنىزالتوما،الفرنسيةالثورةأطلقتهاالتيالبراقةالمبادئ،والمساواة

كانإذا،المتصهينالصليالغربفيوتعلقتوقفوالحرياتالحقوقكلأنالمعلوم

!!بالمسلمينيتعلقالامر

تريدولافرنسيأ،إسلاعأتريد"نرنساهو:الوزير،أصدرهالذيالقنبلةوالتصريح

متقلبأإسلامأ،الفرنسيةالطريقةعلىإسلامأنرنساتريدأي:نرنسا"!!فيالإسلام

منيريد،الفرنسية"والمقاييس"المواصفاتوفقليكون،نفسه""يكيفإسلامأمتلونأ،

الاختلاطعلىالقائمةالفرنسيةالقيم-إسلامهيعيش-وهويخالفلاأنالمسلم

وتنام،الفرنسيةالطريقةعلىوترقصتلبسانالمسلمةمنويريد،الجنسيةوالإباحية

اليهودكفرعنالمسلمونيتحدثلاأنيريد..الفرنسياتتفعلكماتشاءمنمع

هـ.6241القعدةذو52-م27/21/5002:السبيل(*)
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!إالمحتلينضدالجهادعنولا،والنصارى

العالمفيدولةفكلنرنسا،علىمقصورةرغبةولافرنشة،مشكلةهذهليست

"حاكم"وكلوقيمها،ومبادئهاقوانينهاوفقإسلامهم"يكيفوا"أنالمسلمينمنتريد

هواهووفق،وفهمهوتصورهنظرهخلالمنالإسلاميفهمواأنالمسلمينمنيريد

ولذلكذلك..منحاكميستئنىولاذلك،منالعالمفيدولةتستثنىلا،ومزاجه

وإسلام،فرنسيإسلامهناك!والحكامالدولبتعددالإسلامإلىالنظرات"تعددت"

!اسلام،يساري!اسلام،عربيوإسلام،يهودي!اسلام،أمريكانيوإسلام،بريطاني

ليس..رأسمالي!اسلام،شيوعيوإسلام،جمهوري!اسلام،ملكيواسلام،يميني

هذهيخالفمنوكلدينآ..للمسلميناللهرضيهربانيواحدإسلامبينهامن

وقوانينهمهؤلاءنظرفيفهوالربانيالإسلاممنهايبرأالتيالممسوخة"الإسلامات"

،والأقدامبالنواصييؤخذأنيجبخطير،وإرهابي،ومخربومتعصب،متطرفمجرم

منه!للتخلصرابعةعالميةحربعليهئشنوان

اللهقولعليهمينطبق؟حكوماتهمبهترضىإسلام؟الحكامهؤلاءيريدهإسلام

فقيلعاكذتتمشت!كتزتم1تهؤى+آنفسثكملابصارم!ولأجآبهتم!آقكممااليهود:وتوبيخذمفي

عليهموسىقتلفيرغبففرعونتعليلعليهموينطبق(87:)البقرة(تقئلوئولهننيقا

آلازضىفييطهزآن\ؤديئنختميذلآنآخاف!إتي:تعالىقولهفيوردوالذي،السلام

.(62:نرغا)(!آئقساذ
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(*)الضبوجحرالسنةرأسليلة

بليلةوأحكامهالإسلامبتوجيهاتالملتزمينغيرالمسلميناحتفالاتغمرةفي

الثهصلىاللهرسولحديثتذكرت،الجاهليةالشيطانيةالطريقةعلى،السنةرأس

،بذراعوذراعأبشبر،شبرأ،قبلكممنالذينسنن"لتتبعن:فيهقالالذي،وسلمعليه

(1)"؟نذإفمن:قال؟والنصارىاليهودقالوا:لدخلتموه،ضبجحردخلوالوحتى

فمنوالنصارىاليهودهموتقلدونهمطريقهمتتبعونالذينهؤلاءيكنلمإذا:أي

.والنصارىاليهودأنهميقررفالحديث؟يكونون

الدالة،وسلمعليهالثهصلىاللهرسول""معجزاتإحدىالحديثهذاويعتبر

وقوعويحدد،مستقبليأمرعنالحديثفييتكلمحيثالثه،عندمنرسولأنهعلى

عنهتحدثماوقعوقدوتصوير،عرضوقوة،وتفصيلبدقة،المستقبلفيشيء

الحديثيزداد،والقرونوالأجيالالسنواتتمروكلما،وفاتهمنقرونوبعد،بالضبط

الواقع.أرضعلىوتحققأانطباقآ

لمإنه؟سيحدثالأمرهذاأنوسلمعليهاللهصلىمحمدأالرسولأدرىفمن

.إياهوعلمهبهأدراهالذيهواللهإن،الغيبيعلملالأنه،عندهمنهذايعرف

أفكارهافيشعى،كلفيالأممباقيعن"متميزة"المسلمةالأمةجعللقد

وآدابها،أخلاقهاوفيوسلوكياتها،ممارساتهاوفي،وأعرافهاقيمهاوفيوعقائدها،

وتوجيهاتومرافقها..ومناهجهاومعارفها،وعلومهاواقتصادها،سياساتهاوفي

فردلكلبدولا،عديدةوتقويهوتجذرهالتميزهذاتؤكدالتيوالسنةالقرآنوحقائق

هـ.1426الحجةذو3-م3/2006/1:السبيل(")

.01801أحمد/رواه(1)
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والتفرد.التميزهذاذاشهفييحققأنالأمةفي

المسلمةللأمةيريدونلأنهموالتفرد،التميزهذايكرهونالأمةهذهأعداءلكن

وهم،السيئةلممارساتهمممسوخةمشوهةوصورة،فسادهمفيلهممقلدةتكونأن

مجردإلىيتحولواوأن،شخصياتهموهوياتهمالامةأفراديفقدأنعلىيحرصون

لهم،تبعيتهمليضمنواوذلك،والصليبيةاليهوديةالعجلة"فلك"فيتسير"أصفار"،

مخدرينيبقواأنالأمةلأفراديريدونإنهمومواردها،الأمةخيراتنهبوليضمنوا

يحاربونه،ولذلك،الإسلامهويوقظهمالذيأنويعلمون،تافهينضائعين،سكارى

ولذلك،العاملونوالعلماء،الربانيونالدعاةهمعيونهميفتحونالذينأنويعلمون

يحاربونهم.

"رأسبليلةالاحتفالفيالغربيينومدنهالإسلاميالعالمعواصمفيكثيرونقلد

وتحولت"صحراء"،شيطانيةجاهليةليلةوعاشوها،وزيادةمثلهموفعلوا،"السنة

باركهاحمراء،"أوكار"إلىالإسلاميالعالمفيالبيوتمنوكثيروالمدنالعواصم

الموسيقىأصواتعلىالمحتفلون"وتخدر"الثه،أصحابهاعلىوغضب،الشيطان

شياطينهموعاهدوا،المشروباتموائدهموعلى،الراقصاتأجسادوتمايلوالغناء،

فييكونواوأنوالفجور،الفحشفيالجديدالعاممنالأولىالساعاتيبدءواأنعلى

وكم!ئذرتأموالمنفكم!!والشهواتللشيطانعبيدآوشهورهالجديدالعامأيام

منوكم!انتهكتقدالأعراضمنوكم!استهلكتوالمأكولاتالمشروباتمن

ارتكبت!الفواحش

فيالليلةتلكأمضواالذين،والصالحاتالصالحينمنالربانين،اللهلعبادوهنيئأ

اللهقولحياتهمفيوحققواواستغفار،ودعاءوذكر،صلاةفي،وطاعتهالثهذكرظلال

تغقونآلذيمني!توىهلفلزتةرخةؤتيئوأآلأخرهمخذروقآتماس!اجرااليليءاتلىقمثهوآمن!

.91:لزمراأ(يققمونهلاؤآلدلين
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(*)االمساجدإفي(("الجمعفوضى

منكثير"تساهل"علىوتدل،بالصلاةتتعلقخطيرة"ظاهرة"مساجدنافي

""استمرأتوبعفالمساجدالجمعظاهرةإنهابها..اهتمامهموعدمبها،المصلين

بينوالجمعوالعصر،الظهربينالجمعسبب،وبدونبسببالشتاء،فصلطيلةالجمع

"توقع"أو،الغيمأوالريحأوالمطربسببوالعصر،الجمعةوبينوالعشاء،المغرب

:الإمامفصخلمنأكثريخاطبحتىالصلاةتقامأنوما!!الجويالمنخففولوصول

نأأجزموأنا،وأهوائهملطلباتهميستجبلمأنالإمامالشيخويلويا..شيخيااجمع

الجمع،شروطعنتتحدثواحدةصفحةيقرءوالمبالجمعالمطالبينالمصلينهؤلاء

إلىويعودوا،الصلاةعبء"دةمنهؤلاء""يتخلصأنهوالمهمفيه،الفقهاءواختلاف

!إالفضائياتومتابعةوالتساليللسمربيوتهمدفء

لمالشروطتلكتتحققلمفإن،شروطله!انما،فوضىليسالصلواتبينالجمع

القوسيحاسبهمبها،مشغولةالمصلينذمةوتبقى،الصلاةتقبلولم،الجمعيصح

آلقخلؤة!إنة:تعالىقال،اليومفيدقيقةمحددةمواقيتللصلاةاللهجعلوقدعليها،

.3011:النساء1(قؤتزتاآتمؤييبكقئ!علكأنت

"وليسرخصة:أقول"رخصة"،والإقامةالحضرفيالصلواتبينالجمعإن

آثم،مذنبيفعلهلممنوكأن،واجبأنهعلىمعهيتعاملالمصلينوبعضواجبأ"،

عليهاللهصلىاللهرسولوفعله،الأمةعلىللتيسيررخصةهو!الواجبهذالتركه

وضوابط،شروطمنلهلابد..لكنبعدهمنوالخلفاءأصحابهوفعله،وسلم

مطلقأ،الجمعيرونلامنالمعتبرينالفقهاءفمن:حولهطويلكلامالعلماءوللفقهاء

هـ.4261الحجةذو17-م17/1/6002:السبيل)ء(
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قالمنالفقهاءومنالعيد،وليلةعرفةيومفيللحجاجإلاحضر،فيولاسفرفيلا

المطر.بثرطبالجمع

المطرنزولبشرطجائزالجمع:أسبابهتحقق،بشرطبالجمعيقولونالذينمعأنا

فيالمصلونمفيهرببحيثمتواصلآ"،منهمرآ"غزيرأالمطريكونوأن،الفعلي

)أنالفقهاء:قالوكماالإبر..كرؤوسخفيفرذاذمجردوليسللمسجد،قدومهم

وأ،الأرضمغطيأموجودأالثلجيكونأنأو(مبتلةوالأرضمنهلةالسماءتكون

كألواحوصارالتجمد،درجةإلىالشوارععلىالماءفيهوصل")انجماد"(هناكيكون

منالحرارةدرجةتقترببحيث،البرودةشديدةقويةعاصفةالريحكانتأو،الزجاج

.المئويالصفر

الجمع،جوازبعدميقولونالذينللفقهاءمتابعفإنني،الشروطهذهتتحققلمفإن

صحوأالحالةكانتإذايجوزولاخفيفآ،رذاذأالمطركانإذاالجمعيجوزلاأنهبمعنى

ثممثلآ،ساعةنصفأوبساعةالصلاةقبلأمطرتتكونكأن،صافيةوالسماء

"متوقعأ"المطركانإذاأوعاديآ،البردكانإذاالجمعيجوزولا،الممطرةالغيمةرحلت

والعشاءوالمغربوالعصرالظهربينبالجمعقلناولو..الجويةالأرصادعلماءعند

إذاأدريولاالشتاء!فصلطيلة،كاملةأشهرأربعةنجمعلبقينا،العاديالبردبسبب

ودرجةسيصلونكيف،الاسكندنافيةالدولأوروسيافيمقيمينمساجدنامصلوكان

الصفر؟تحتدرجاتستعنتقللامثلأموسكوفيالحرارة

حالاتمعظمواعتبرمساجدنا،فيالجمعفوضىعلىبالإنكارصوتيارفعأنني

لاأنوأخشى،الهوىإتباعبابومن،الجمعبأحكامكبير"جهل"عنصادرةالجمع

؟إ.صلواتكمفياللهفاتقوا!المجموعةالصلواتاللهيتقبل
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(+)ااالامنمجلسفيالقرآنمحاحمة

""المتصهينونأمريكاوقادة،القرآنهذاضدحربهمتصعيدفيماضوناليهود

الفريقينإن.الشياطيناليهودلأسيادهمإرضاء،الحربهذهتصعيدفيمستمرون

جهادها،فيوقائدهابعثها،فيومحركها،الأمةهذهحياةأساسهوالقرآنأنيعلمون

همولهذا،الأمةهذه"يضيعوا"أنيريدونوهمثوابتها..علىمحافظتهافيومنطلقها

.القرآنهذامحاربةفيجادونمستمرونماضون

والمفاجآتوالعجائبالغرائب-بلدأمريكامنالواردةالأخبارأحدثومن

علىمؤخرأعملتقد"تشيني"ديكالرئيسنائبابنة"تشني"ليزاأن-والتناقضات

التي"العنصريةعوالوثائقالنصو"محاربةقانونوسمتهأمريكا،فيمثيرقانونإترار

.الناسبينوتنشرهاعليها،وتحث،الكراهيةإلىتدعو

ب!صلاحالمتخصصة،الثقافيةواللجانالجمعياتعنالمسؤولةهي"تشيني"وليزا

تقدموالتي،والإسلاميالعربيالعالمفي،والجامعاتالمدارسفيالتعليممناهج

العالمإلىيحولهاالذي،الأمريكيالنظامإلىالمناهجهذهلإصلاحوتقاريرهاتوصياتها

!!بحذافيرهابتنفيذهاالمأمور،العربي

النصوعكلإلغاءإلىمؤخرأأمريكافيأقرالذيالخطيرالقانونويهدف

والصليبيين،والأمريكاناليهودتفضحالتي،والقيموالثقافاتوالمبادئوالأفكار

المدارسفي،التعليميةمناهجها"مراجعة"إلىوالحكوماتالشعوبباقيوتدعو

وأنصأودرسكلوشطب"وإلغاء"،والإعلاميةالعلميةوثقافاتها،والجامعات

!!المواجهةعلىويحث،الكراهيةإلىيدعوانهيزعمونتوجيه

هـ.1426الحجةذو24-م24/2006/1:)*(السبيل
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القانونوهذا،الأولالمقامقي"تشيني"ليزاقانونمنالمستفيدونهمواليهود

المقامفيالإسلامحقائقويستهدف،الأولالمقامفيوالمسلمينالعربإلىموجه

.لأولا

لأنهم،القرآنمحاربةإلىالخطيرالقانونهذامنوالصليبيوناليهوديهدف

علىالمسلمينعيونويفتح،والصليبييناليهوديفضحالذيهوالقرآنانيعلمون

مكائدهم.

يلقيهاكانالتيالمتلفزةالدروسمناستاءتاليهوديالاغتصابدولةانوأذكر

اللهرحمهالشعراويلأنبثها،عدممصرمنوطلبت،"الشعراويمتولي"محمدالشيخ

مكائدهم!وتبيناليهود،كفرعنتتحدثالتيالآياتاحيانأيفسركان

مصنعيعتبرونهوالأمريكاناليهودلأن،تشينيقانونوفق""متهمالقرآن

وجوبإلىويدعو،المسلمينغيركفرعنيتحدثفهو،الكراهيةومنبع،الإرهاب

هؤلاءعلىالمقدسةالحربويعلن،احتلالهممنوالعبادالبلادوتحريرالاعداء،جهاد

!!الكافرينلاعداءا

الآيات"إلغاء"إلى-تشينيليزاقانون-وفقوالأمريكاناليهوديدعوفهل

الأمن؟مجلسفي"القرآن"يحاكموهل؟السابقةالموضوعاتعنتتحدثالتيالقرآنية

العقوباتبتطبيققرارأوالأمريكاناليهوديوجههالذيالأمنمجلسيصدروهل

عالمية،اعلامية""قواتأمريكاتحشدوهل؟الآياتتلكبسببالقرآنضدالدولية

إلىالمسجدإمامأوالجمعةخطيبيقدموهلضده؟العالميالتحالفقواتوتقود

إلىتدعونصوصأينشرلأنه،تلاوةمجردالقرآنمنآياتتلاإذا،العالميةالمحاكمة

.؟؟واليهوديةالأمريكيةوالمقاييسالمواصفاتوفق؟والإرهابوالكراهيةالعنف
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مشعلى)"(خالدالمجاهدنبرة

،حماسعلىبهاللهمنالذيالكبيرالفوزمناستخلاصهايمكن،كثيرةدروس

وكلالفوز،بهذا""مشغولكلهوالعالم!انعامه،فضلهعلىالعالمينربدئهوالحمد

حديثهايكونيكاد"استنفار"،حالةتعيشوالمجلاتوالجرائدوالإذاعاتالقنوات

،التوقعاتوتتعدد،الاستنتاجاتوتتنوع،التحليلاتوتكثرالفوز،هذاعلىمقصورأ

وربمالشهورالناسحديثحماسفوزوسيبقى!والمراهناتالتخويفاتوتتزايد

علىبعدهمالهوسيكون،وجليلةوعظيمةخطيرةنتائجعنهوستنتج،قادمةلسنوات

كلههذاوسيكون،والصليبيينوالأمريكاناليهودومواجهةوالجهاد،فلسطينمستوى

الله.شاءإنوالمسلمينالإسلاملصالح

في"مشعل"خالدالمجاهدبهانطقالتي""اللغةعنالكلمةهذهفيوسأتحدث

بدالقد،م28/1/5620السبتيومظهربعد،دمشقفيعقدالذيالصحفيمؤتمره

الأفكارومتسلسل،واللغةالمنطقوواضح،والإرادةالعزيمةقوي-!اخوانه-هو

والمشاعر.الأعصابوهادئ،والعبارات

المجاهدةالمؤمنةشخصيتهعنتترجم،قاطعةصارمةجادةقوية"نبرته"كانت

به.ومنأنعمماعلىدثهالشاكرة

وطمأنينته،ثقتهفيهويعجبك،ووضوحهعراحفمشعلحديثفييعجبك

حركتالتي،""الثوابتعلىثباتهفيهويعجبك،وإرادتهعزيمتهقوةفيهويعجبك

ثقته،علىفحازتالمجاهد،شعبناإلىبهاتقدمتوالتي،الجهاديةمسيرتهافيحماس

وهذا،المجاهدةالفصائلوباقيحماسشهداءلدماءالوفاءهذاالحديثفييعجبك

هـ.1427محرم1-م11/0620!لا/:السبيل(")
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المجاهدللشعبالعظيموالتقديرالكبير،التواضعوهذا،والثوابتالمبادئعلىالثبات

إخوانه.انتخبالذي

المجاهدتصريحاتمنتؤخذأنيمكنالتيوالتحليلاتالدروسهيوكثيرة

أسئلتهم.على!اجاباته،للصحفيينالكبير

اليهودتهديداتعلىبهاردالثه،كتابمنآيةاستحضارهأمامهناوأقف

تغيرلمإذاالفلسطني،الشعبعنالماليةالمساعداتبقطع،والأوروبيينوالأمريكان

ميثاقها.حماس

أدلرسرسمولوعندمقشفقوأغئىلاتقولونآلدينهم!:تعالىقود5تلالقد

17:لمنافقونا9(!تققثونلانيقف!تملآؤثبهنوآلأزصىآلمتئنؤلةخر%لهنترللهينفض!وأ

الشعبعلىتنفقوالاةوغيرهموالأوروبيينوالأمريكاناليهوديقول

ونسي!!حماسانتخبلأنهقاسيأ،عقابأوعاقبوه،الشعبهذاوجوعوا،الفلسطيني

سبحانهاللههوفالرزاقرازقين"،"ليسواأنهموالدولارالمالعبيدالماديونهؤلاء

أوليائهعنيتخلىلناللهفإنقطارتهم"منالمساعدات"نقاطأوقفواوإذا،وتعالى

المعاصر،اليهوديالعدوعلىللقضاءوتعالىسبحانهالثهيذخرهمالذين،المجاهدين

وأين،عبادهعلىيشاءمامنهاينزل،"والأرضالسماوات"خزائنسبحانهوله

لاوالأمريكانوالأوروبييناليهودولكن؟اللهخزائنمنالأمريكاندولارات

.!!يفقهون

بالمستقبل،مشرقوأمل،وطمأنينةوبثقة،وانتباهبيقظةالأحداثتطوراتنتابع

المجاهدين.معوالله
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الأمهص!ء(نبضحئئ

الثهصلى"المصطفى"الحبيبلنصرةعالميآإسلاميأيومأالماضيالجمعةيومكان

فيهوأعلنوا،وحيويةبفاعليةوالمسلماتالمسلمينمنكثيرفيهشارك،وسلمعليه

وتصميمهم،ولدينهلهونصرتهم،وسلمعليهالثهصلىالثهلرسولانحيازهمبصراحة

العالمبلدانمختلففيالمسلمةالجماهيراستجابةكانتولقد،أعدائهمواجهةعلى

للعلماءالعالميالاتحادلاأطلقهالذيالحار،الإسلاميللنداء،قويةلطيفةالإسلامي

نصرتهمالمسلمونفيهيعلنعالميأيومأالمذكورالجمعةيوميكونبأن"المسلمين

اللقطاتعلىوحمدناهالثهوشكرناوسررنافرحناوكم،وسلمعليهالثهصلىلحبيبهم

.الناسعلىوعرضهابثهاإلىالفضائيةالقنواتمختلفسارعتالتي،المعبرة

يحمل،مسيراتهمفيالإسلاميالعالمبلدانكلفيالمسلمةالجماهيرخروجفيإن

هذهفيأهمهاإلىنشيرأنويمكنوالعبر،والدروسوالدلالاتالمعانيمنالكثير

العجالة:

وأنها،فاعلقوي"المسلمةالأمة"نبضأنعلىدليلالحيالخروجهذاإن-1

لها،الأعداءمواجهةعنفرغمتمت،لموأنها،نابضةحيةزالتوماخير،فيزالتما

أنهمالقبيحةبفعلتهمالجرمينأولئكأهدافمنولعلضدها،مؤامراتهموشدة

وتفاعلها،وتأثيرهاوحيويتهاحياتهامدىومعرفة،المسلمةالأمةنبض""قياسأرادوا

ضدها.القادمةمكائدهميرسمواحتى

عليهاللهصلىوالرسولالقرآنعلى"مبرمج"الحيالإسلاميةنبفالأمةإن

فيالشرقوىلكليمكنلاكيانها،فيمتجذرفطرتها،فيكامنوهذا،والإسلاموسلم

هـ.2741محرم8-م7/2/6002:السبيل(*)
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الثقةونحسن،مكانكلفيالسائرةالجماهيرهذهنشكروإننا،عليهتقضيأنالعالم

الثه.بإذننافعةكبيرةآمالأعليهاونعلقبها،

على،الدولمنوغيرهاالدنماركفيالاستفزازيةالصبيانيةالحوادثتؤكد-2

عليهاللهصلىالرسولعلى،هناكالكفارقلوبيملأالذيالأسود""الحقدمقدار

حقيقةعلىنتعرفوبه،والمسلمينالإسلامحربفييحركهموالذي،ورسالتهوسلم

صليبيةجاهليةحربآيعلنونها،حاقدونوصليبيون،جاهليونكفارإلاهمفماهؤلاء،

حادثةتكونولن،وسلمعليهاللهصلىورسولناواسلامناقرآنناعلى،جديدة

:المفتوحالمستمرالمسلسلفيحلقةفهي،الأخيرةتكونولن،الأولى"الدنمارك"

.!المتواصلةاليهوديةالصليبيةالحربمسلسل

!احسان،وتنشيطهأيدينا،بينالذيالفعالالسلاح"تفعيل"علينايجب-3

المنتوجاتلكل"المقاطعة"سلاحإنه،الجاهلينأعدائنافيالمؤثروهو،استخدامه

دولمقاطعةكانت!اذالنا،المحاربةالدولتلكمنتردناالتي،والصناعاتوالبضائع

ملياراتالدنمارككلفتوحدهاالألبانمنالدنماركيةللمنتوجاتالخليج

واليهودوبريطانياأمريكاستدفعهاالتيالفادحةالخسارةبمقداربالكمفما،الدولارات

!!بفمائعهمكلنقاطععندما

وأثر،قويةرسالةالأعداءالكفارإلىأوعملقدالجماهيرخروجكانإذا-4

ويتكاملنبفقلوبها"يتناغم"عندماالمسلمةالأمةقوةستكونفكمالتأثير،هذافيهم

اللهيرزقهاعندماالمسلمةالأمةهذهقوةستكونوكموقادتها؟حكامهاخطواتمع

..إ؟؟هثلاأعداءمواجهةإلىويقودونها،اللهحكمفيهايطبقون،صادقينربانيينبحكام
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البريهسه(خيرلنصرةعمليةوسائلى

نشروهبما،وأحزنتناوسلمعليهاللهصلىلرسولناالأعداءإساءةآلمتنامابمقدار

مختلففيالمسلمةالشعوبموقفأسعدنامابمقدارله،مؤذية""كاريكاتيريةصورمن

عليهاللهصلىاللهلرسولمنتصرةوهبت""انتفضتحيث،وأنرحناالعالمبقاع

ووقوفها،وسلمعليهاللهصلىجانبهإلىانحيازهاالوسائلبمختلفوأعلنت،وسلم

القلوبهذهفيوسلمعليهاللهصلى"محبته"عمقعلىهذاودل،أعدائهوجهفي

فيالمجرمونالكافرونأولئكأقدمفقد-المثليقولكما-"نافعة"ضارةورب،المؤمنة

ولايشعرونلاحيثمن،وسلمعليهالثهصلىاللهلرسوللاخدمة"وغيرهاالدسارك

عليهاللهصلىالكريمالرسولاسميترددأنإلىالنكراءجريمتهمأدتحيث،يرغبون

وأجريدةكلوفي،إعلاميةقناةكلوفي،لسانكلعلىوأتباعهورسالتهودينهوسلم

وسلم.عليهاللهصلىالشريفاسمهعلىالبشريةواستيقظت،بشريةلغةوبكل،مجلة

اللهرسولمنموقفنايكونأننريدلاف!ننا،الحادثةهذهمنالاستفادةبابومن

نأنريدوإنما،تنتهيماسرعانوقتية""هئةأو،سريعةفعل"ردة"مجردوسلمعليه

الثهلرسولانتصارنايأخذوأن،السنةمدارعلىنعيشها"دائمة"حالةإلىذلكنحول

التالية:العمليةبالوسائلالقيامإلىندعوولذلكعمليأ"،"بعدأوسلمعليهالثهصلى

عنبهتحدثوما،وسلمعل!الثهصلىالثهرسولعنالقرآنقالهمامعرفة-1

ومحاولة،وحياتهوأعماله،وسلوكهورسالته،وشخصيتهوسيرته،وأخلاقهصفاته

نا!هلأمامها.طويلأوالوقوفتفسيرها،ومعرفةعنه،تحدثتالتيالآياتاستخراج

هـ.2741محرم51-م41/2/6052:السبيل)ء(
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تكادلا،متشعبممتعطويلوسلمعليهاللهصلىالثه"رسولعنالقرآن"حديث

.القرآنسورمنسورةمنهتخلو

وشمائله،وصفاتهوسلمعليهالثهصلىالرسولسيرةفيمختصركتابتراءة-2

"صحيحكتاببقراءةننصحأنويمكن،حياتهومسيرةعظمتهمظاهرعلىللوقوف

الله.رحمهالعليإبراهيمالشيخلفضيلة"النبويةالسيرة

ساعتينالأسرةأفراديلتقيبيوتنا،فيمنزليةأسبوعيةعلميةجلسات"عقد"-3

عليهاللهصلىالرسولسيرةعلىويتعرفون،ويتدارسونويقرؤونيتعلمونأسبوعيأ،

عليهالثهصلى"الحبيبخطى"علىالأسبوعيالبرنامجمتابعةإلىوندعو.وسلم

.ورعاهالثهحفظهخالد""عمروللداعيةوسلم

والمراكزالمساجدفي،والجماهيريالإعلاميالاتصالوسائل"استنفار"-4

لتكثيف،والفضائياتوالإذاعاتوالصحف،والتجمعاتوالنواديالإسلامية

سيرتهمنجوانبوعرضها،وسلمعليهالثهصلىالثهرسولعنكلهاحديثها

شخصيف.وعظمة

وسلم،عليهاللهصلىاللهرسوللأعداء"الشاملة"المقاطعةسلاحتفعيل-5

الثهصلىالرسولعلىعدوانهاتشنالتيالدولتلكوإنماوحدها،الدنماركوليس

.والأمريكاناليهودمقدمتهاوفي،وأمتهوسلمعليه

العالم،بلادمختلففيالمسلمينغيرلمخاطبة،دعويةإعلاميةبحملةالقيام-6

وسلم.عليهاللهصلىالرسولبسيرةوتعريفهم
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الدعويه*ه(خالدعمرومبادرة

عليهاللهصلىللرسولالمسيئةالرسوملقضيةالسازةالإيجابيةالتطوراتمن

يومالدعاةمنومجموعةخالد""عمروالداعيةأعلنهاالتيالمبادرةالدنماركفيوسلم

ذلكفيالقاهرةفيالدعاةمننفرتداعىحيث،(م17/2/0602)،الماضيةالجمعة

داعيةوأربعونواحدعليهوقع،القضيةبتلكيتعلقدعويأ""بيانأوأصدروا،اليوم

التي،العالميةالمشكلةتلكلحلتصورهمالبيانفيووضعواوالنساء،الرجالمن

صحع!مؤتمرأخالدعمروعقدثمكله،والعالمالمسلمينوأشغلت،الدنماركفيبدأت

المسألة.تلكعنبالتفصيلفيهوتحدث،القاهرةفيالماضيالجمعةيوم

إطلاقعنالثهحفظهخالدعمروأعلنهماالصحفيالمؤتمرذلكفيوالجيد

الهادئالهادف"الحوار"علىتقوموالتي،الدنماركيللشعبالموجهة،الدعويةمبادرته

،الدنماركفيوالشعبوالشباب،المسلمينوالدعاةالشبابمنمجموعةبينالعقلاني

أربعة،قواعدعلىيقومأنلابدالفريقينبينالموضوعيالهادئالحوارذلكوأن

عليهالثهصلىمحمدنبينااحتراموهي:،الصحفيمؤتمرهفيخالدعمروأعلنها

بهايتغنىالتيالتعبيرلحريةسقفووضع،العظيمالإسلاميدينناواحترام،وسلم

للتعايشعمليةخطواتعلىوالاتفاق،السابقتينالقاعدتينيراعي،الغربيون

والغربيين.المسلمينبينوالحوار

،الدعاةمنمجموعةمع""الدنماركإلىللتوجهاستعدادهخالدعمرووأعلن

مفتوحة،عقلانيةحواريةوندواتجلساتلترتيب،المسلمالشبابمنغفيرةوأعداد

هناكالشبابفيها""ويعرفون،الإسلامعنفيهايتحدثون،الدنماركيالشبابمع

هـ.1427محرم22-م21/06/220:السبيل(*)
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أنهوأعلن،وسيرتهوحياته،وسلمعليهاللهصلىمحمدالأعظمالحبيببشخصية

.!!المهمةبتلكليقوموا،الدنماركمنلهمتوجهدعوةبانتظاروإخوانه

بعدتأتيأنبدلا،إعجابأيمافيهاأعجبنا،مبرورةومبادرة،مباركةخطوةإنها

العالمكلشملتالتي،المتواصلةوالاعزاضاتوالمسيراتالاحتجاجاتمرحلة

عنف-وأعمالتجاوزاتمنبعضهافيجرىماعلىنعترضأننامع-الإسلامي

كلفييتساءلونوصاروا،المسلمينمنالموقفهذاالغربفيالناساستغربوقد

الردود؟هذهكلالصحيفةتلكفيالرسومتلك"تستحق"وهل:هناكقطاعاتهم

نفوسفيوسلمعليهالثهصلىالمصطفىالحبيبمنزلةفعرفوانعم،:الجوابفتلقوا

انتصرالذيوسلمعليهاللهصلىمحمدهومن-:هناكيتساءلونوصاروا،المسلمين

بالحكمةالحواريالدعويالجوابلهميقدموعندماالانتصار؟هذاالمسلمونله

وللإسلام،دينهفيمنهمكثيروسيدخلله،نظرتهمنهمكثيرسيغير،الحسنةوالموعظة

.!!قليلة"عقود"بعداللهشاءإنإسلاميةأوروباوستكونأوروبا،فيكبير"!مستقبل

وقتها،فيالشعبيةالدعويةالشبابيةخالدعمروالداعيةمبادرةجاءتلهذا

لجيشووجهوا،المبادرةهذهقبلوان!ف،ذكية"معلم"ضربةوكانت،المناسبينوزمانها

عقولهم،وألغوا،المبادرةهناكرفضواوإنالمستفيد،هوالإسلامكانالدعوةالدعاة

!!العالمينربدتهوالحمدأيضأ،الكاسبهوالإسلامكان-المتوقع-وهووتشنجوا
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(5)!!أيرفنجديفيد

يكيلولا،والهوىللمزاجخاضعةومعاييرهقيمه،مخادعكاذبالغربيالعالم

والمصالح،والملابساتبالظروفمتأثرأ،مكاييلبعدةيكيلإنمافقط،بمكيالين

عندماعندهمقبولالحقإنعليها،ثباتولا،عندهللحقيقةاحتراملاوالأهواء،

.هواهخالفإذامرفوضأباطلأيصيروهو،هواهيوافق

ومن،القاطعةالحقيقةهذهيؤكدومواقفميادئمنالغربيالعالمعليهماوكل

والبحثالتفكير"حريةزعممنالغربيالعالمبهيتغنىماذلكعلىالأمثلةأبرز

منشيءكلعنويتخلىعنه،يتنازلولابه،يديندينأنهايزعمالتيوالتعبير"،

!!أذىبأيعندهوالتعبيرالتفكيرحريةتمسأنيسمحلافهو،أجله

ابنعيسىالمسيحويتهمونالتعبير،حريةباسمالدينالغرببلادفي"يشتمون"

الصوربأحطويصورونهالتعبير،حريةباسم-يعبدونهالذي-السلامعليهمريم

جرىوماالتعبير،حريةباسموقرآنناإسلامناويهاجمونالتعبير،حريةباسموأقذرها

التعبير،حريةباسمعنهايدافعونوسلمعليهاللهصلىلرسولنامسيئةصوررسممن

لالأنهمسوء،بكلوسلمعليهاللهصلىلرسولهمانتصرواالذينالمسلمينواتهموا

التعبير.بحريةيؤمنون

عن،آذانهموأصموا،عيونهموأعموا،كلامهمبلادنافيلهم""المقلدونوصذق

واختلاف،وخداعهموكذبهم،وهواهممزاجيتهمعلىالدالة،الصارخةالأمثلة

.!!وموازينهممكاييلهم

ماإنه:نقولماعلىصارخأجديدأدليلآالماضيالأسبوعفيلناالغربيونوقدم

!!"لأيرفنج"جرى

هـ.2741محرم92-م28/2/6002:السبيل(*)
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موضوعيوباحثالمعاصر،بالتاريخمتخصص،بريطانيمؤرخأيرفنج":"ديفيد

وكذبواليهود،وهتلرالنازيةعنفيهتحدثكتابأ،م1989عامأصدرمحايد،

اليهودمعزي..اهب"هتلر"اتهمالتي،اليهوديةالمذابححولاليهوديةوالمزاعمالأكاذيب

فياليهودوغرس،يهوديملايينستةمنأكثرالنازيةالغازأفرانفيأحرقهتلرأن

التي،المحارقهذهتبعةوحملوهم،الذنببعقدةالشعورعمومأالغربييننفسيات

ملياراتدفعطريقعن،ذنوبهمعنبالتكفيروطالبوهم"هلوكوست"سموها

فيقوانينإصدارفياليهودونجح،فلسطينأرضعلىاليهودلدولةسنويآالدولارات

الإيمانمنأرسخ،ثابتةيقينية""عقيدةالهلوكوستجعلفيوأمريكاأوروبادولكل

اليهودنجحوقدإرهابيآ،نازيأمجرمآباعتبارهفيها،يثمككمنكلوتجريم،وأثبتبالته

."جارودي"روجيهمقدمتهمفي،الهلوكوستعنتحدثوا،أوروبيينمفكرينإدانةفي

الصهاينة،وأعوانهماليهودهاجمه،م1989عامكتابه"أيرفنج"أصدرولما

مذكرةالنمساوأصدرتوألمانيا،بريطانيا،مثل،لهإداناتغربيةدولعدةوأصدرت

اعتقاله،فغالنمسا،إلىزيارةفيأيرفنجتوجهعامأعشرسبعةوبعدضده،"اعتقال"

كتابه،فيقالهعماوتراجع،"نفسه"فكذلمحت،بنفسهينجوأنوأراد،المحاكمةإلىوتقديمه

والعلمية،الموضوعيةعنوتخلى،الصهيونيللضغطورضخ،السابقكلامهوألغى

مافيمخطئأكنتأننيوتعلمتعامأ،عشرسبعةخلالتغيرتأنيشكلا:وقال

!!!قلت

عندلهيشفعلم،لنفسهوتكذيبه،الحقيقةعنوتخليه،قناعاتهعن""ارتدادهولكن

ثلاثبالسجنحكمأعليهالعادلالنمساويالقاضيفأصدر،وأذنابهماليهود

حريةعنوفتش..م02/2/0652فيذلكوكانالهلوكوست،فيلتشكيكه،سنوات

!!الديمقراطيالمتحضرالحرالغربيالعالمفيالمقدسةوالتعبيرالتفكير
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(")العامالمراقبمفاجأة

"الذنيباتالمجيد"عبدالأستاذالمسلمينللإخوانالعامالمراقبالكريمالأخفاجأ

رغم،الجماعةفيهايقودرابعةلولايةنفسهترشحعدمعنبإعلانهوغيرهمالإخوان

ذلك.فعلإخوانهمنكثيرطلب

موقفهعلىالذنيباتالأخسيبقىهلالأمور؟ستنتهيأينإلىأدريولا

هذهكتبفأنا،ورجائهمالراجينالإخوانلضغطسيستجيبأمالزشيخ،ويرففول

.العاموالمراقبالتنفيذيالمكتبانتخابقبلالكلمة

لم"سابقة"لأنها،المراقبينمنوغيرهمالإخوانالعامالمراقبالأخ"فاجأ"لقد

يتوفاهحتىمنصبهفيالعامالمراقبيبقىأنعلىالأموراندرجتإذقبل،منتحدث

عليها!مكانهآخرانتخابفيجهودبذلإلىويضطرون،إخوانهينتخبهلاأو،الله

.كثيرة""ملاحظات

حتىالمسؤوليةقمةعلىالعامالعملفيالمسؤوليبقىأنأنصارمنلست

،الدعويالإسلاميبالعملمتعلقة،دنيويةأودينيةالمسؤوليةتلككانتسواء،الموت

المسؤوليبقىأنالمناسبمنفليس،الاجتماعيالعملأو،الرسميالعملأو

يعجز!!أويموتحتى،مبرمجموجهبانتخابالمسؤوليةلهتجدددائمآ،مسؤولأ

!!والجماعةوالمركزوالمؤسسةالعملعلىسلبيأتأثيرأهذاوسيؤثر

أقولولا-عمرهمنالخمسينفيوهوالجماعةمسؤوليةتسلمأخآأن"هب"

منالتسعينبلغحتىدورةكلفيإخوانهينتخبه،مركزهفيوبقيذلك-منأقل

والطاقاتالمواهبباقيأينسنة؟!أربعينمسؤولآيبقىأنمعنىما!عمره

هـ.1427صفر7-م2006/3/7:)ء(السبيل
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وما؟...المتجدفىةالمنطلقةالشابةالقياداتوأين؟"الجديدة"الدماءأين؟والقدرات

متتالية،دوراتولعشرسنة،ثلاثينلمدةكذالشعبةنائبأفلانالأخيبقىأنمعنى

"يخلي"أنإلىالقديرالأخهذايبادرلمولماذا؟انتخبوهالذينهمإخوانهأنبحجة

احترامويزدادوالاقتداء،التوجيهمركزفيهوويبقى،إخوانهلأحدالقياديموقعه

وقل؟وتوجيههنصحهوسماع،وفضلهوسابقتهبمنزلتهواعترافهمله،ومحبتهمإخوانه

!العامالمراقبأوالتنفيذيالمكتبأوالشورىمجلسعضويةفيهذامئل

لغيرهالقيادةوصلتوإنمسؤولأ،يكونأنإلايناسبهلاالإخوانبعضأنأم

.!!الجماعةسفينةغرقت

لعدةالفلانيالأخقبلمنالقيادةاحتكار-أو-"حجز"أنإخوانييعلم

عليها-بطرقانتخبوهالذينهمإخوانهأنبحجة-القرنربعتتجاوزقد-سنوات

إلىبعفإخوانهويضطر،عديدةأخلاقيةدعويةأمراضإلىيؤدي-كثيرة""تحفظات

..الدعويةالأخلاقيةالمحرماتمنكثيرفيهايستباحالتي،المعروفة""الكولسةأساليب

يرففعندما،الإخواني"العناء"هذاكلمنإخوانهالمسؤولالأخهذاويريح

عاملأجنديأوالأفراد،الجنودمقاعدإلىويعود،المنصباحتكاراستمراروبإصرار

.قدوةومحبوبأموجهأ،ومربيأنشيطأ

نأويجب،متتاليتيندورتينمنلأكثرمسؤولآالأخيكونلاأنأنصارمنوإنني

أعادهإنبعدهمايعودأنعلى،متتاليتينلدورتينالجنديةمقاعدإلىبعدهادا"ينسحب

فيعضوأأو،لشعبةنائبأأو،الإداريةالهيئةفيعضوأالأخهذاكانسواء،إخوانه

للأخوشكرأ،للإخوانعامأمراقبأأو،التنفيذيالمكتبفيأو،الشورىمجلس

!!مبادرتهعلىالذنيبات
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(+)2/1الإسلاميةالموسيقىحول

بظاهرةتسميتهايمكن،عجيبةخطيرةظاهرةالأخيرةالآونةفيانتشرت

وموسيقاهم!انشادهمعزفهمعلىأصحابهاألصقالتي"الإسلامية"الموسيقى

يلصقهبمايذكرناوهذا"إسلامية"،أنهابهوصفوهاأخضر،اليبل(الفنيونضاجهم

وبطونهم،المسلمينثلاجاتإلىليدخلوهالحومهمعلىالمستوردةاللحوماصحاب

ذات"نكتة"فترةقبلالناستناقلوقدالإسلاميةالطريقةعلىحذبوح:فيقولون

وضعوا،السمكمن")كراتين"المسلمينبلادإلىصدرتروسياانفيها:قالوا،دلالة

نأيعلمونلاوكأنهم!!"الإسلاميةالطريقةعلىمذبوح":جملةكرتونةكلعلى

ذبحأ!!يذبحلاالإسلامفيالسمك

أنهاأي،إسلاميةبأناشيدسميت"إسلاميين"لمنشدينعديدةأناشيدنسمعصرنا

بأنهانفسهاسمت،عديدةإنشادفرقوظهرت..الإسلاميةالطريقةعلى""معزوفة

الفرقتلكعزفت،الإسلاميةالطريقةعلىحفلاتهاوأحيت،إسلاميةإنشادفرق

!ودبكوا"-أنشدوا:-آسفأفرادهاوغنى،الموسيقيةالعزفآلاتمختلفعلى

العزفآلاتمعهموصدحت،الإسلامية"والعتابا"المواويلوضربواوتمايلوا،

وتمايلواوتفاعلوا،وتأثرواإسلاميأ"،"تصفيقأمعهمالحضوروصفق،الإسلامية

!!الإسلاميةالطريقةعلىهذاكلوصرخواوهتفواوطربوا،

الكمبيوتروأشرطة،الحفلاتهذهسجلتالتي""الكاسيتأشرطةوانتشرت

"فيديوأنتجبعضهمإنبل.."الإسلامي"الإنترنتعلىكلههذاوأنزلوالفيديو،

التمايلمعالموسيقيةالآلاتمختلفعلىالعزفبينفيهجمعإسلاميا!!"كليب

والرقم..

هـ.1427صفر14-م2006/3/14:)ء(السبيل
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تعرضوصارت،"الإسلامي"السباقحلبةإسلاميةفضائيةقنواتودخلت

والموسيقى،الإسلاميوالتلحين،الإسلاميوالغناء،الإسلاميةالحفلاتمنالكثير

هذاوجد..اليوميبثهامنساعاتبذلكوملأت،الإسلاميةوالأصوات،الإسلامية

الرسالة.قناةوأخيرآ..الحياةوصناع،والنجاحوالفجر،إقرأ،:قنواتفي

وسمعهمورآهم،الإسلاميةالقنواتهذهفيعالميون"إسلاميون"مطربونوقدم

وأعلنوا."ملحنةموسيقيةغنائية"فنيةصورةفيالإسلاملهميقدمونوهمالمسلمون

إسلامنا""جمالليعرفواالعالمإلىالساحر"الفني"الإسلامبهذاسيتقدمونأنهم

فخصم،الإسلاميالموسيقيالجوبهذاتأثرمنصور"!أحمدالأستاذحتى،العظيم

الإسلامية""القنبلةلتقديمحدود"،!بلاالجادالتحليليبرنامجهمنالاخيرةالحلقة

يعزفوهوالإسلاميالفنانهذاالمثاهدونوتابع.."يوسف"ساميالفنان:العالمية

إعجابوسط،الإسلاميوالعودالإسلاميالبيانوعلىوالسمفونياتالألحان

منصور!!أحمدالقديرالأستاذ

النشيدبداياتتذكرتالإسلاميةالموسيقىلهذهالمدويالعالميالصخبووسط

أروعكبار،إسلاميونمنشدونقدمعندماسنة،ثلاثينمنأكثرقبل،الجادةالإسلامي

الموسيقية،العزفآلاتمنمجردة،الجادةالهادفةالإسلاميةالأناشيدوأصدقوأجمل

الجود!!.وأبومازنأبو:الداعيانالمنشدانمقدمتهمفيوكان
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(*)2/2الإسلاميةالموسيقىحول

هيوهل،العزفوآلاتالموسيقىحولالعلماءبين""خلافبوجودنعترف

ذلك:فيللعلماءقولينبوجودونعترف،حلالأوحرام

من،والمعاصرينالقدماء،والخلفالسلفمنالعلماءجمهورقول:الأولالقول

الموسيقية،العزفآلاتعلىالعزفحرمة:وخلاصته،والمفسرينوالمحدثينالفقهاء

منها،الصادرةوأصواتهاوهيئاتها،وأشكالهاأسمائهااختلافعلى،والمعاصرةالقديمة

نصلوجود،عليهوالضرباستعمالهيباححيثةالدف"،إلاذلكمنيستثنىولا

..إباحتهعلىويدل،يستثنيه

آلاتكلإباحة:والمعاصرينالسابقينالعلماءمنقليلقول:الثانيالقول

وأصواتها،وأشكالهاأسمائهااختلافعلى،والحديثةالقديمة،الموسيقيةالعزف

،اه!مرحعلىيدلنصأييعتمدواولم،الإباحةعندهمالأصللأنأباحوها

عنها.بالنهيوسلمعليهاللهصلىاللهرسولعنوردحديثكلوضعفوا

قولهو-الدف-إلاالعزفلآلاتالمحرمالأولالقولإن:نقولأنويمكن

لاولذلك،المعتبرينالحديثوعلماء،والحنابلةوالمالكيةوالثافعيةالأحنافجمهور

..اختصاصاتهموتنوع،عددهملكثرة،بذلكقالوالعلماءأسماءلذكرداعي

مقدمةوفي،والمعاصرينالقدماءبينقلائلفهموالإباحةبالحلقالواالذينأما

رحمهالغزاليمحمدالثيخالمعاصرينمقدمةوفي،الظاهريحزمابنالإمامالسابقين

الله.حفظهالقرضاوييوسفوالدكتورالثه،

هـ.1427صفر21-م2006/3/21:)ء(السبيل
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آلاتعلىالعزفحرمةهوبه"نفتي"والذيالجمهور،قولهونرجحهوالذي

والعودالبيانو:مثلوأصواتها،وأشكالهاأسمائهااختلافعلى،الموسيقيةالعزف

نصلوجود،""الدفإلامنهايباحولاذلك،وغيروالاكورديونوالدرمزوالطبل

بإباحف!

رسولقول-معلقأ-البخاريصحيحفيوردماذلك،حرمةعلىدليلوأصرح

والخمروالحريرالحرفيه"يستحلون"أمتيعلىزمان"يأتي:وسلمعليهاللهعسلىالثه

الخمر،وشربالحرير،ولبسالزنا،فاحشةيستحلونأي.الفرجوالجر:"والمعازف

أنهإلا.البخاريأبوابتراجموفي"معلقأ"كانوإنوهو..(1)المعازفعلىوالعزف

وهذه!"التعليق"تغليقكتابهفيحجرابنالإماموصلهوقدعسحيح،بسندورد

العلم!لطلبةمعروفةمصطلحات

الضربأجازوسلمعليهالثهصلىالثهرسولأنالدفإباحةعلىوالدليل

عزفآلاتكانتفقد،العزفآلاتمنسواهما""حرمةعلىآخردليلوهذا.عليه

،والعربوالفرسالرومعند،وسلمعليهاللهصلىاللهرسولزمن،عديدةموسيقية

،الدفوسلمعليهالثهصلىفاستثناؤهذلك،لذكربعضها،أوكلها،مباحةكانتولو

كماإباحتهعلىلنصمباحآكانفلو،سواهماكلحرمةعلىدليل،بإباحتهوتصريحه

!الدفمعفعل

عنيتوقففالمسلم،يبيحوالآخر،يحرمأحدهما:قولانالمسألةفيكانوإذا

فقدالشبهاتاتقىمنأنومعلوم،الأقلعلى،والاحتياط""الورعبابمن،الفعل

سماععنفتوقفوا!إالحرامفيوقعالشبهاتفيوقعومن،وعرضهلدينهاستبرا

.!!اللهرحمكمالموسيقى

.0559/البخاريرواه(1)
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بم

(")!إالقرآنقرطسة

عليها،يكتبالتيالأوراقهي"والقراطيس"،القراطيسمنمشتقة"القرطسة"

فنروادواليهود.متفرقةوموضوعاتوأجزاءأقسامإلىتقسيمهالشيءوقرطسة

بأن"وقرطسوها"،إليهماللهأنزلهاالتيبالتوراةتلاعبواحيث،الشيطاني""القرطسة

وأخفواوبدلوها،وغيروهاوحرفوهاوأجزاء،وأقسامموضوعاتإلىقسموها

معالمتوافقةالموضوعاتوأظهروا،أهوائهممعتتفقلاالتيوالمضامينالموضوعات

..ومزاجهمهواهم

قالالشيطانيةالقرطسةتلكعلىاليهودتدين،القرآنمنآيةالثهأترلوقد

ؤئخفونتتدوتهالهرآلهيم!ىتخعلوتمرللتايىؤممهىلهؤراموسئبو!تجلىألذىآتكتنبآنرذمنقتم!:تعالى

وقد،السلامعليهموسىبهجاءالذيالكتابهيالتوراة0(91:)الأنعام(كثيرا

!انمابه،يهتدواولم،نورهينشروالماليهودولكن،للناسوهدىنورأالثهجعله

كثيرأ.وأخفوامنها،قليلأقسمأأظهروا،مختلفةموضوعاتإلىوقسموهقرطسوه

إليهم-المنزلبالكتابكفرأالشيطانية"اليهودية"القرطسةهذهالقرآنواعتبر

يقعلمنجزافمابعغمرروتكفروتاتكخمببمغصقآقتؤمنونلأ:تعالىقال-التوراة

.(51:البقرة)(آئقذأبآلثهمذإكئردونألعئقوويؤمآلذتمآاتحمؤؤفييخرئإلأ!خللث1ذ

المسلمينبعضإلىتسللالخبيثالشيطاني"اليهودي"الداءهذاأنوالمشكلة

فلم..لآياتهوفهمهممعه،وتعاملهم،القرآنإلىنظرتهميحكموصار،المعاصرين

كلفهمكماأحكامهيطبقواولم،اللهأوجبكمايأخذوهولم،اللهأمرهمكمايفهموه

وقسموه،خبيثةقرطسةقرطستهعلىوعملوا،وهوىبمزاجيةمعهتعاملواوانما،الله

الصعبتركوإلىمنها،البسيطالسهلأخذإلىودعوا،وموضوعاتمضامينإلى

اهـ.427صفر28-م06/3/2820:السبيل(*)
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لوباءصارخةأمثلةتجدالمعاصرينالمسلمينواقعفينظرتوأينمامنها..الشاق

.."القرآن"ترطسة

والحكام،الزكاةيوجبولاوالغثى،الربايحرملاخاصأترآنأيريدونالأغنياء

شرعغيرإلىالاحتكاميحرمولا،اللهأنزلبماالحكميوجبلاخاصأترآنأيريدون

وغفالبصر،والحجابوالعفةالستريوجبلاخاصآترآنأيردنوالنساءالثه،

والمسؤولون،والتضليلوالخداعالكذبيحرملاخاصآترآنأيريدونوالإعلاميون

واليهودمفاصلتهم،يوجبولاالكفار،موالاةيحرملاخاصآقرآنأيريدون

بلادفيوعملاؤهموهؤلاء،المسلمينغيريكفرلاخاصأقرآنأيريدونوالأمريكان

،الأوطانوتحرير،المحتلينومواجهةالجهاديوجبلاخاصأترآنآيريدونالمسلمين

..والأعراضالأموالوصيانة

التزييفهذافيالمشايخ")أبعفيشاركعندماالمصيبةوتعظمالمشكلةوتكبر

،والأمريكانوالأغنياء،والنسوانالحكامأهواءإرضاءعلىويحرصون،والتضليل

عنهمويخفون،"الشيطانية"القرطسةهذهمعيتفقماالقرآنآياتمنلهمويقدمون

المشايخهؤلاءمن"نرقة"دعتوقدسماعها.عندينزعجونالتيالقرآنيةالآيات

كانالذيوأنه،الصوابعينهوهذاأنزعمتترآنية"،"بقرطسةالقيامإلىمؤخرآ

التيالآياتعنالسكوتإلىالمريفالدعوةهواهملهموزين..الصالحالسلفعليه

الآياتتلكعنوالسكوت،وضلالهموانحرافهموالنصارىاليهودكفرعنتتحدث

سبيلفيبالجهادتأمرالتيالآياتوتلك،منهموالبراءةالأعداءمفاصلةتوجبالتي

الكهف:1(!صحئعامخ!يشونمثهتآ!و!ئئخم!ؤآلذئتاآيحتؤؤفيشغيهتمضتلآلدين!منإنهم!الله

.!!أ401
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(+)ااالإسلاميغيرالحجاب

غيرالرجالأماممنهتظهرلاوأنبدنها،تسترأنمسلمةامرأةكلالثهأمر

الفقهاء،بينخلاففيهماالعضوانهذانحتى،والكفينالوجهإلاعليهاالمحرمين

وأنه،المرأةبدنكسائر،عورةوالكفينالوجهمنكلأأنإلىمنهمكثيرذهبحيث

وذهب..أجانبرجالأمامتكونأوبيتها،منتخرجعندماتغطيتهماعليهايجب

الثانيالفريقمعوأناكشفهما..لها"يجوز"وأنه،بعمرةليساأنهماإلىآخرون

الذيالوقتفيكشفهما،للمرأةيجوزوأنه،بعمرةليساوالكفينالوجهأنفالراجح

المرأةغطتوإذاالبصر،بغضأمرهماللهلأنإليهما،النظرالرجالعلى"يحرم"

الله.شاءإن،آثمةفليستكشفتهما!اذا،اللهعندمأجورةفهيوالكفينالوجه

هذهفيالشاباتبين")مودرن"ظاهرةانتشارهوكلامإلىيحتاجالذيوالأمر

"إسلامي"!ولا""حجابلاهوبينما"الإسلامي"الحجابظاهرةأسموها،الأيام

عنهاتحدثناالتيالإسلاميةالموسيقىبظاهرةالنسبقريبوهومنه،بريءوالإسلام

سابقة.حلقاتفي

:"الإسلامي"الحجاب:الشاباتتسميهالظاهرةالصارخةبعفالأمثلةونقدم

في..واحدةشعرةمنهيظهرولاكله،رأسهاتغطيوهي،مسلمةفتاةترى-1

الضيقالبنطلونوتبس،المعروفة""المكياجأنواعكلوجههاعلىتفهمعالذيالوقت

منأظهرولا،محجبةأنا:لكوتقولصدرها،لمفاتنالمظهرة،المجسمة""والبلوزة

بهذاالإسلاميةبعفالفضائياتعلى""المحجبةالمذيعةهذهتظهروقدشيئأ!شعري

المجسمغيرالجلباببلبسأمرالذيهوالمرأةرأسبغطاءأمرالذياللهإن!الشكل

هـ.4271الأولربغ6-م4/4/0602:السبيل(")
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لبدنها.

عليهامفصلضيقلكنه،الكعبينإلىطويلأ"جلبابأ"تلبسأخرىفتاةترى-2

وردفيها،وظهرهاالناهدصدرهاوئبرزحشرأ،داخلهجسمهاؤيحشر،بالمقاس

وألوانوقصات""موديلاتوفقالإسلاميغيرالجلبابهذاويكون

وجمالهاصاحبتهرؤيةإلىالشبابتدعوللنظر،لافتةجذابةمغرية"و"إكسسوارات

و"شياكتها"؟!

وغيرشرعيةغير،الفتياتمنكثيرترتديهاالتيالرأسوأغطيةالجلابيبمنكثير-3

!اظهار،الرأسعلىالغطاء"لف"وكطريقةإليها،أشرناالتيكالجلابيب،إسلامية

دعويةبرامجمقدماترأيناماوكثيرأ.""اللفةهذهفيوالإغراءوالشياكةالأناقةكامل

كاملفيأنهنيزعمنوهن،الشرعيةغيرالمناظربهذه،إسلاميةقنواتعلىإسلامية

الشرعي!الالتزام

تكونمنهنالواحدةلكن،الرؤوسوأغطيةبالجلابيبيخرجنالنساءمنكثير-4

ناظرات،التجميلوأدواتوالبودراتالكريماتمن،كاملبطلاءوجهها"طلت"قد

!إالجلابيبيرتدينوهنللشباب

ويكون،الشبابأنظارلافتة،جذابةمغريةبطريقة""النقابتلبسفتاةترى-5

وئظهر،مغريةبطريقةوجههاعلىوئزينه،مغريةوبألوان،قطعةمنبأكثرنقابها

بطريقةبهماوتنظر،مغريةبطريقةعينيهاوتجمل،مغريةبطريقةوسطهمنعينيها

؟إمغرية
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محامك)+(جمعمحمك:

يذكروأنوسلنم-عليهاللهمحمدأ-صلىالخاتمنبيهيسميأنالحكيماللهشاء

هووموضوعها،مدنيةسوركلها،القرآنمنسورأربعفيالشريفالمباركاسمه

والفتح.ومحمد،،والأحزاب،عمرانآلسور:وهيالثه،سبيلفيالجهاد

التيوالمادة،الاشتقاقيةوصيغته"محمد"اسممعنىالمسلمينبعضيعرفلاوقد

وحديث،وسلمعليهاللهصلىمولدهذكرىوبمناسبة،العربيةاللغةفيمنهاانبثق

نإالمفيدةالمعلوماتهذهنقدم،والاتصالالإعلاموسائلمختلففيعنهالمتحدثين

الثه.شاء

الثناءهووالحمد"حمد"،هوللمادةالثلاثيوالجذرالحمد،منمشتق"محمد":

والخيروالإنعامالفضلأنوبمابه،والإشادة،لصاحبهبالفضلوالاعترافوالشكر،

المؤمنيرددولهذا،الحقيقةفيالمحامدأنواعلكلالمستحقهوف!نهوحدهالثهمنكله

لهذاكرأوشكرهحمدهويواصل،(!تضاتايتتضيخبتحخذ!:الفاتحةآيةدائما

يومه.ساعاتمدارعلى

وهو،الثلاثيمنفاعلاسمو"الحامد":حامد.وهف..آدمحيحمد،حمد،:تقول

الحمد.لهيوجهالذيوهو،الثلاثيمنمفعولاسمو"محمود":بالحمد.يقومالذي

والحماد،الثلاثيمنمبالغةصيغةو"حماد":المحمود.هوسبحانهواللهحامد،فالمؤمن

ربهيحمدالذيوهو،الثلاثيمنتفضيلأفعلو"أحمد":دثه.الحمدكثيركانمنهو

مني.كثرعليهويثنياللهيحمدهو:أيطه.منيأحمدهو:تقول.غيرهمنكثر

أحمد،بأنهوسلمعليهالثهصلىرسولناالسلامعليهعيسىاللهوصفولهذا

حص.1427الأولربيع13-م11/4/0602:السبيل(*)
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16:الصف9(آخمدآلختماتغدىيمنمابرم!لأيخيئ!ؤمتيزا:تعالىقولهفيذلكعنالثهوأخبرنا

محمدأأنالسلامعليهعيسىمناعترافوهومقصود،"أحمد"التفعيلأفعلواختيار

تعالى،دته(السلام)عليهعيسىحمدكثرةفعلىدته،منهأحمدهووسلمعليهافهصلى

مف.حمدآأكثروسلمعليهالثهصلىمحمدآأنإلا

الرباعيمنمشتقهووإنما"خمد"،الثلاثيمنمشتقأليسفهو"محمد"أما

الذيوهو،فاعلاسم-الميم-بكسرومحمدتحميدأ.خفد،:تقولبالتشديد"خخذ"

يحمدهالمحامد،كثيرمحمودآكانمنوهومفعولاسمالميمبفتحو"محفد"،غيرهيحمد

لمحامده.عليهويثنون،الحامدون

لربه،حامدفهوالحمد،صيغكلفيهتحققتقد"محمد"المفعولاسمأنونرى

ومناقبه.محامدهةر!كلالحامدونبحمده"محفد"وهو

وسلمعليهالثهصلىمحمدنبيناشخصيةفيالمحامدإن:نقولأخرىوبعبارة

هذاأنهذاومعنىمحمد،حماد+أحمد=محمود+حامد+:التاليةالمعادلةفيتتمثل

وسلمعليهالثهصلىمحمدأرسولناوأنالمحامد،مجموعهو"محفد"الكريمالاسم

صلىالخاتمنبيهاللهيسميأنفيالربانيةالحكمةمنطرفأندركوبهذاالمحامد""مجمع

،الانطباقتمامشخصيتهعلى"!ينطقالذي،المباركالجليلالاسمبهذاوسلمعليهالله

وسلم.وصحبهوآلهمحمدنبيناعلىاللهوصلى
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)-ه(ا!لترابيااستفزازات

وأقواله،ومواقفهآرائهفيدائمأ،للجدلمثيررجل"الترابي"حسنالدكتور

"باستفزازات"الناسعلىيخرجيفتألاوهو،والدوليةوالإسلاميةوالسياسيةالفكرية

هذهفيولسنا،ومعارضمؤيدبينحولهاالناشينقسم،الجوانبهذهفيعديدة

نأنريدإنما،"المثيرة"الاستفزازيةالترابيشخصيةعنالحديثمعرضفيالكلمة

نصفمنأكثرمنذبدأهالذيالمستمر،مسلسلهفي،استفزازاتهآخرالقراءأمامنفحع

.!!ترن

فيهاوتكلمفيها،المتحدثينأحدالترابيوكانمؤخرأ،الخرطومفي""ندوةعقدت

"ف!فمات"-كعادته-فيهوهاجم"دخانيةصوتيه"قنابلفيهفجرمستفز،مثيربكلام

الدينمن!المعلوميسمىماضمنتدخلأنيمكن،مقررةوبدهيات،إسلامية

وأضاليلوتدليسأأوهامأواعتبرها"بالضرورة

.الإسلامفيبالمرأةيتعلقمماقالهماأخطرومن

ذلكحرمواالذين"وشتم"،المسلمبغيرالمسلمةزواج""حرمةفكرةهاجم.

وأكانمسيحيأ،الكتابيالرجلمنالمسلمةزواجتحريم"إن:قالهومماالزواح،

إلىالمرأةجرمنهاالهدف،وتضليلوأوهاموتخريصاتأقاويلمجردهييهوديا،

هذهتسيرحتى،المسلمةمنوالنصرانياليهوديزواجإباحةإلىيدعوإنهالوراء"

يهوديتقدمف!ذالا؟أمعمليأذلكتطبيقيمكنههلأدريولا،الأمامإلىالمرأة

زواجحرمةفيالشرعيةالقاعدةهذهنإ...؟كلذعلىيوافقفهلابنتهمنللزواج

المسلمين.كلعندعليهمجمعأمر-دينهكانمهما-المسلمغيرمنالمسلمة

القاعدةهذهليعتبرالترابيويأتيترنأ،عشرخمسةخلالمسلمعالمعنهيشذولم

هـ.4271الأولربغ02-م18/4/0602:السبيل(*)
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.!!وتضليلأتخرصأ

فيشهادتيهمابينالمساواةإلىودعا،والرجلالمرأةشهادةفكرةهاجم.

))إنذلك.فيقالهوممارجل،بشهادةامرأتينشهادةيجعلونالذين"وشتم"،المحاكم

تغييببهاأريد،وتدليسوأباطيلأوهاممجردهوبل،الإسلامأوالدينمنليسهذا

الترابياعتبرهوما!إ"ىثبللإسلامتمتلاالتي،الظلاميةالأفكارفيالعقولوسجن

القرآنفيصريحأورد،الإسلامعلىدخيلأظلاميأوفكرأوتدليسأ،وأباطيلأوهامأ

قربحلزطينيكؤتالتملهإنئيجالئحتميمنشهيدئنن!ؤآشتشهدوأتعالمما:قال!!الكريم

تةبؤلاآلاخركت،خدلفماقتد!شإخذنفماتصحلآنآل!ثتهدقيمنترضخؤ!يحنن2ؤآتىآتا

ظلامي؟فكرالآيةهذهفيبهاللهأمرمافهل.أ282:البقرة1(000دلمحوأماإداآلثتهدآة

العقولتغييبالآيةهذهمناللهأرادوهل؟وأباطيلوتدليسأوهامهووهل

الشاعر:قولعليهوينطبق،كبيرةكلامهفي"الترابي"مصيبةوسجنها؟

أعظئمفالمصيبةتدريكنت!انمصيبةفتلكتدريلاكنتإن

،واستفزازهبشذوذهالناسأدرىهمالذين،بلدهعلماءالترابيعلىللردوانبرى

المختلفةالترابياستفزازاتيحمع"السودانفيوالدعاةالعلماء"رابطةفقامت

،الناسعليهاليطلعصغير""كتيبفيونشرتهاترن،نصفمدارعلى،وشذوذه

تضليلهوإدانة،الترابيمحاكمةإلىالرابطةودعت،الرجلفكرحقيقةويعرفوا

!!وشذوذهانحرافهونقض،""وهرطقته

،وحماسبترحيبعندنا"أناس"عندقوبلتالسابقةالترابياستفزازاتلكن

الإصلاحيوالتجديدالمستنير،الإسلاميالفكرهوهذاأنعلى،!اعجابوتصفيق

الاثنينيومالمنشورالدستورفيالرنتاويعريبالسيدمقالالآنوأمامي،الإسلامي

القلابصالحالسيدومقال،كارنجيوتقريرالترابيفتوى:بعنوان(01/4)بتاريخ

.!إالإصلاحيةالثورةيبدأ:الترابيبعنوان(11/4)الثلاثاءليومالرأيفي
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(*)اإأذنيهجؤعقله

،والخداعوالتزييفالتهريجعلىتقوم،"إعلامية"فوضىالعصرهذافينعيش

حقأوالباطلباطلأ،الحقوجعلالممديق،صورةفيالعدووتقديم،الحقائقوقلب

وقد"الخداعات".بالسنواتالحالةهذهوسلمعليهاللهصلىالثهرسولسمىوقد

،خداعاتسنواتالساعةيديبين"إن:قالأنهوسلمعليهالثهصلىعنهصح

الأمين،فيهاويخون،الخائنفيهاويؤتمن،الصادقفيهاويكذب،الكاذبفيهايصدق

أموريليالتافههو:قالالر!دبضة؟ومااللهرسولياقالوا:..الرويبضةفيهاويظهر

تمامأ،الزمانهذافيأحوالناعلىينطبقالصحيحالحديثهذاأنوأشهد(؟)"..الأمة

!؟والمواقعالبلدانكلفي"الرويبضات"ظهورزمانوهو

!ازالة"أدمغتهم"غسلإلىتهدفعديدةإعلامية""قنواتالمشاهدينإلىوتتوجه

ويجلس..والأمريكيةاليهوديةالقيمعلىجديد،منصياغتهم!اعادة،موروثاتهم

صالحهوممامنهايوجدلا-التيوالفضائياتالمحطاتويقلبونالجهاز،أمامكثيرون

ويفتح-والثقافةالسياسةفيوالجزيرةوالفجر،المجدمثل:جدأ،القليلإلاجادمفيد

ونفوسهم،وقلوبهموأرواحهم،وعقولهمآذانهموش!معونهيشاهدونهلماالمشاهدون

نأالسذجهؤلاءدرىوما،عليهميعرضومالهميقالماويصدقون،ومشاعرهم

والتربيةالنفسعلماءيوجهه""ومبرمجموجهوالإسلاميالعربيعالمنافيالإعلام

نأيريدونماالمساكينلهؤلاءويقدمون،والأمريكاناليهودمن،والاجتماع

.إياهيسمعوهم

هـ.4271الأولربيع26-م25/4/0602:السبيل(*)
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الإعلاموسائلمنالجارفالطوفانهذاأماميقفأنللمسلميجوزولا

بريدأعينهيجعلوأن،كيانهلهايفتحوأن،ببلاهةمعهايتعاملوأن،بسذاجةوالاتصال

"؟حالخاالطوفانهذاكلمنهيدخل"قمعأ"أذنهيجعلوأن،قلبهإلى

ندخلوألا،نسمعمانصفيوأن،نسمعمافينفكرأنإلىالصالحسلفنادعاوقديمأ

السابقينالعلماءأحدقال،وثبتوصدقصحماإلاآذانناطريقعنوقلوبناعقولنا

:أخرىتوجيهيةجملةفيوقال"..الآذانلأقماعويل،العقوللأقماعويل5:الربانيين

.والأقماعإياكم

إلىالأخباركاذيبمنهاتدخلونأقماعأ،آذنكمتجعلوالا:كلامهومعنى

-"المحقان"القمعطريقعنالكبيرالإناءفيالماءأوالزيتالإنسانيصبكما،كيانكم

فتقبلونالأخبار،بهائمتفون،إيمانية""مصافيآذانكمعلىركبواولكن-المعروف

..الباطلالكاذبوتردونمنها،الصادقالصحيح

الشعراءأميرقاله،"المخدوعالشعب"غباءعنرائعأكلامأالمقامهذافيوأتذكر

آذانها:فيعقولهاجعلتالتي،الثالثالعالمفيشعوبناعلىينطبقوهو،شوقيأحمد

إليهيوحونكيفأخاناالثمعباسمع

عليهالزوروانطلىفيهالبهتانأثر

أذنيهفيعقلهببغاءمنلهيا

قاتليهبحياتيهتافأالأرضملأ
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(*)ااأعمىهوحمن

أؤلوأإتمآتذكأهوآغىآلحقكمنرتكيحنإلكأننرلآآتم!يغلآآفتن!!:وجلعزاللهقال

.911:لرعدا9(!تئبلأآ

قسمين:إلىالحقمنموقفهمإلىبالنسبةالناسالحيهمةالآيةهذهتقسم

الحق،يعرفونالذين:وهم،الألبابأولوالمبصرونالعلماء:الأولالقسم

ويتبعونه.بهيؤمنونثمومن،ويفهمونهويعلمونه

ولايبصرونه،ولا،الحقيجهلونالذين:وهم،العميانالجهلاء:الثانيالقسم

.عاداهشيئأجهلومنويعادونه،ويكذبونهينكرونهولذلك،يعرفونه

عليهالثهعملىالثهرسولزمانفيالناسعنالحكيمةالآيةهذهتتحدثولا

...ومكانزمانكلفيالناسعنتتحدثإنمافقط،وسلم

،والمكانالزماناختلافعلى،الساعةقياموحتىالسلامعليهآدممنذالناس

رجلين:أحدعنيخرجونلا،والحضارةوالثقافة،والمعرفةوالعلم

علىحياتهوبرمج،والتزمهواتبعه،وصدقهبهفآمن،وعلمهالحقعرفرجل

الواعي.البصيرالحي،العاقلالعالمالمؤمنفهو،أساسه

الجاهل،الكافرفهو،وحاربهوعاداه،وأنكرهورفضه،وكذبهالحقأنكرورجل

.الحواسمغلق،القلبميت،الأعمىالأبكمالأصم

وقد،والباطلالحقالأرضوجهعلىيتصارعأنالحكيمالعليماللهشاءولقد

هـ.1427الثانيربيع4-م2/06/520:السبيل)ده(
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عليهإبليس،السلامعليهآدممنذبينهما،الممتدالطويلالصراع"مسلسل"افتتح

الساعة.قيامحتىمعروضأالمسلسلهذاوسيستمر،اللعنة

والتاريخ،والسنةالكتابخلالمن،المتتابعةالمسلسلهذاحلقاتفينظرومن

التالية:"السنية"الحقائقفيهيلحظفسوف

ودينه،وشرعهاللهبمنهجالمتفلوهو،الأرضهذهفيراسخثابتأصيلالحق-1

السمواتعليهاللهأقامالذيالدقيقوالنظامعليها،الناسفطرالتيوفطرته

.لأرضوا

ولكنه،فاضلةعليامثلمجردليسفهوويلتزمونه،يحملونهبشرفيالحقتمثل-2

صالحينونساء،رجالصورةفيمتمثلة،الواقعفيتتحرك،وقيمحقائق

.وصالحات

فيالحقلواءيرفعونوالسلامالصلاةعليهمالكراموالأنبياءالرسلكان

إليه،الدعوةفيالمؤمنينأتباعهمويقودون،إليهالناسويدعون،الماضي

عليه.وتربيتهم

أمته،فيوسلمعليهاللهصلىمحمدالخاتمالرسولبعدالحققيادةانحصرت

الأمةوقادة،وسنتهودعوتهرسالتهفيمحصورالحقلأن،الساعةقيامحتى

الحق،هذايمثلونالذينهموالموجهينوالمربينوالدعاةالعلماءمنالمسلمة

إليه.الناسويدعون

الأمةبينالدائمةالمواجهاتفيمستمرالباطلوجندالحقجندبينالصراع

الساعة،قيامعندإلاتتوقفلاالمواجهاتوهذهأعدائها،ونريقالمسلمة

القيامة.يومإلىباقيآالجهاديكونولذلك

والتحديوالجهادالصراعهذاوميادينحلقاتعلىللتفرجمجاللا
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فىخولعدمفيللمسلمخيارولا،الباطلوجندالحقجندبين،والمواجهة

الحياديدعيأنيجوزولا،المعركةهذهفيجنديانفسهاعتباروعدم،المواجهة

ليما؟"رأسي"أوجعلماذاكله؟ولهذاليما:يقولوأنالانحياز،وعدم

قضيته،والقضية،مسلمكلمعركةالمعركةإن؟وللأوطانوفلسطينوللقدس

كليبذلوأن،برجولةيدخلهاأنبدولا،الأولالمقامفيبهاالمعنيفهو

.عبإخلافيهاوقدراتهطاقاته

كما،الباطلوأتباعالحقجنودصفاتفيننظرالحقائقهذهتقريربعددعونا

الكريمة.الآيةهذهتعرضها

ويتذكر،الحقويبصر،الحقويتبع،الحقيعلم:التاليةبالصفاتمتصفالمؤمن

ويفهمه.ويعقله،ويدركهالحقويي،الحق

ويغلق،الحقويحارب،الحقوينكر،الحقيجهل:التاليةبالصفاتمتصفالكافر

هذهومجموع،..الحقعلىالباطلويفضل،الحقعنوعقلهوقلبهومشاعرهحواسه

.(هؤآغغ!مق:الآيةقالت.العمىفييتمثلالصفات

الفروقلمعرفة،الباطلورجلالحقرجلةالرجلينبينالمقارنةإلىالآيةودعت

الذيالأعمىالكافرمع!شبعهالحقيعلمالذيالمؤمنيستويهلبينهما:البعيدة

يعاديه؟

بالأعمىالكافروصف"روعة!وبناتيوأبنائيوأخواتيإخوانيلاحظوا

معولكنه،دقيقةرؤيابعينيهيرىقدالكافر؟دلالتهوماذلك؟حكمةما،ودلالته

ينفعهولا،والأحاسيسوالمشاعر،والوجدانوالروحالقلبأعمىإنه،أعمىذلك

قال،"أعمى"كانركلأنالإسلامقررولذلكالأعضاء،عنهعميتإذاالعيننظر

لأآغسؤقئمبهاتققهونلأقلولبقئمؤآلالهن!آتجنضئصميرالحهئصدزأنآ!وثقذ:تعالى

آلقاللوئمممأؤل!كآضلهئمتلأؤث!ذكألأثقزتهأيت!تخعونلأاإةانؤقئمبهايبجرون
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.!971:فعرالأا1(!

المصيبةذلك؟بعدماذا،قاطعةصادقة،جازمةقرآنيةحقيقة،أعمىكانركلإذن

أنأويقودوهمأنالعميانالكفارمنجاهلونمغفلونمسلمونيطلبأنالعظمى

المسلمينبلادفيومسؤولونوزعماءقادةيفعلهماهذاأليس،مشكلاتهملهميحلوا

؟العميانوالأمريكاناليهودمع

والأمريكانبيهودزعمائكمصلةعلىوطبقوها،"الرائعة"الطرفةهذهاسمعوا

:العميان

ذاتبيتهفيأصحابهمعجالسأوكان،أعمىبرد"بن"بشارالعباسيالشاعركان

نأالأعمىبشارمنفطلب"عبيط"،مغفلساذجلكنهبصير،رجلعليهفدخليوم،

بشار:لهفقال،كلامهيستوعبلملكنه،إليهفأرشدهبغداد...فيموضععلىيدله

بيتوقال!البيتبابعلىأوقفهحتىوقاده،بيدهالأعمىفأمسك،عليهأدلكتعال

مثلا:البيتهذاوذهب،شعرهأروعمنشعر

تهديهالعميانكانتمنضلقدلكمأبالابصيرأيقودأعمى

هذاأوضاعنرىلذلكالكبير؟الإسلاميالعالميقودونالذينهم""العميانأليس

الحضيف.فيالإسلاميالعالم
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بم

(!)القرآنقلعةدارفوز

وسائلفيالصدارةمركزاحتل،السودانغربواقعةمنطقةاسملادارفور"

مستمرةحركةالأيامهذهفيويشهد،الآنوحتى،سنواتثلاثمنذالمختلفةالإعلام

التاريخي؟ومركزهاالجغرافيموقعهاوما"دارفور"؟هيفماالجالات،مختلفعلى

نأنحببها؟الأمريكيالاهتمامهذاسروما؟المستقبليالاستراتيجيدورهاوما

.المعلوماتهذهللقراءنقدم

وليبياتشادمعالحدودعلى،السودانغربيقع،واسعإقليم"دارفور":

مربع،كيلومترمليوننصفحواليدارفورومساحة..الوسطىإنريقياوجمهورية

زراعيةمناطقوفيها،نسمةملايينستةحواليسكانهاوعددنرنسا،مساحةبحجم

ثلاثةعلىارتفاعهيزيدالذيمرة""جبلأعلاهاعاليةجبليةومرتفعات،خصبة

"الفاشر".مدينةدارفوروعاصمةمترآلاف

وقد،قريبوقتحتى،ترونلعدةمستقلةإسلاميةمملكة"دارفور"كانتوقد

وحكمها،راسخإسلاميتاريخولها،الأولىالقرونمنذفيهاواستقرالإسلامدخلها

فيالحجمناسكأدىالذيعلي""السلطانأشهرهممن،مسلمونوملوكسلاطين

تسمىكانتالتي،الميقاتبأرضمرولماقويأ،غنيأسلطانأوكانالتامععشر،القرن

خدمةفيها،المياهبتوفيرقاموالآبار،وحفروإصلاحها،بتعميرهاقام""الجحفة

نخرجعندمامنهانحرمالتيعلي""آبار؟باسمهالمنطقةوسميت،والمعتمرينللحجاج

المدينة.من

كسوةفيهاتصنعكانتبحيث،وغنيةقويةالإسلاميةدارفور""سلطنةوكانت

هـ.1427الثانيربغ11-م9/5/0602:السيل)ده(
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..وبعدهعلي""السلطانزمنالكعبة

استعمرلما،العشرينالقرنمنالأولالربعفي"السودان"إلىدارفوروضمت

المسلمة."فور"قبيلةإلىينتمونسكانهاأفرادومعظمفور--أرض"دارفور"الإنجليز

ويوجد،الإقليمأراضيمعظمعلىيسيطرونمزارعون"فور"قبيلةأنرادومعظم

.الرعاةمنوهؤلاءوالمساليت،الزغاوة:قبيلتيمنأنرادبينهم

نصراني.أووثنيبينهميوجديكادولا،مسلمونكلهم"دارفور"وسكان

فيهاوتنتشر،كثيرونفيهاالقرآنوحفاظ،القرآنأهلمندارفورسكانومعظم

ينطلقونالذين،القرآنوعلماءحفاظدارفوروتخرج،وتحفيظهالقرآنتعليممدارس

القرآنحفاظمنكثيروذهب.القرآنالناسفيهايعلمون،السودانأقاليممختلفإلى

السكانبينالقرآنأنوارفيهاينشرون،الجنوبيةالسودانأقاليمإلىدارفورفي

."السودانفيالقرآنقلعة"دارفور::قلناولذلك،الجنوبيين

اليهودحقددارفورعلىالحاليةوالصليبيةاليهوديةالهجمةسببولعل

محاربةعلىوحرصهم،"القرآنيين"دارفورأهلعلىالمنصرينوطوابيروالأمريكيين

فيهم.القرآن

فيهائلةباطنيةثرواتوجوددارفور،علىوالأمريكاناليهودتآمرأسبابومن

الأسلحةفيالمستخدماليورانيومفيهاويكثر،والنحاس،النفطمقدمتهاوفي،الإقليم

!إالنوودة

نجحواحيث،سنواتثلاثمنذ"دارفور"فيوالأمريكاناليهودعبثازدادوقد

."السودانتحرير"حركة0302عامأنشأواالذين،الإقليمأبناءبعض""استمالةفي

.مليوننصفمنأكثرمقتلإلىأدتسنواتثلاثخلالالاشتباكاتوتصاعدت
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بم

(!)إالعراقفيأمريكاسفارة

"كالتنين"وتتمدد،وبلدانهدولهكافةعلى"ريشها"وتنفش،العالمتحتلأمريكا

معاند.مكابرإلاينكرهالاعليها،متفقحقيقةوهذه،شعوبهوتستعبد،قاراتهعلى

وحصونقلاع،العالمدولكافةفيومؤسساتهاومراكزهاأمريكياوسفارات

الأمريكية،والهيمنةالاستعمارموجاتمنهاتنطلق،"سرطانية"ومستوطنات،منيعة

.المستعبدةالشعوباستعمارلاستمراروالمكائد،المؤامراتفيهاوتحاك

شأنفلهابغداد،فيإنشائهاعلىالآنتعملالتي،العراقفيأمريكاسفارةأما

.خطيرةأخرىأشياءوتحقق،السابقةالأمريكيةالأهدافتحققإنها،عخا

نألهايرادوعما،السفارةتلكبناءعنبعفالتفاصيلالأخبارتناقلتوقد

استعمارلاستمرارالخطيرةالأمريكيةالمخططاتإلىتشيروهيالمشقبل،فيتؤديه

فلسطين.أرضعلىاليهوديالكيانلخدمةوتوجيههاخيراتها،وامتصاص،المنطقة

الحقيقةفيهيالتيبغداد،فيسفارتهاببناءتريبةفترةقبلأمريكاشرعت

.!المستوطنةالسفارةهذهثلثالآنحتىأكملتوقد،ضخمة""مستوطنة

سفاراتباقيكله،العالمفيوأضخمهالأمريكاسفارةأكبرالسفارةهذهإن

أرضمساحةلكن،الغالبفيدونمآأربعونمساحتهاأرضعلىتبنىالعالمفيأمريكا

مجردوليست،مدينةبحجمأنها:أيدونمآ!!أربعمائةعلىتزيدبغدادفيالسفارةهذه

روما.فيالبابامقر""الفاتيكانمدينةمن1كبرفهي،قلعةأوقصر،أوعمارة

كبير،مبلغوهودولار!مليارالعراقفيوتجهيزهاسفارتهالبناءأمريكاورصدت

هـ.1427الثانيربيع18-م16/5/0620:السبيل)ء(
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!!والخليجالعراقفيالعربيةالنفطوآبار،الأمريكيونالضرائبدافعويدفعه

خاصةمنشأةمعبها،خاصةآبارمع،مبنىوعشرينواحدأالقلعةهذهوتضم

وفيها،الأمريكيينوالموظفينللدبلوماسيينوشققومساكنمبانمعالكهرباء،لتوليد

منهتنطلقمتطور،إلكترونيمركزوهي،والحمايةللأمنمتطورة"إلكترونية"شبكات

بغدادفيالقلعةهذهأنأيكلها،المنطقةعلىللهيمنةوخيوطها،الاتصالاتخطوط

لهذهأمريكيةقيادةومقر،الأوسطالشرقلمنطقةأمريكيمراقبة"برج"ستكون

كلها.المنطقةفيالدقيقالأمريكيالتحكمومركز،المنطقة

قادمة،وأجياللعقودالعراقفيالعسكريللبقاءتخططأمريكاأنهذاومعنى

القريب.المستقبلفيولاالآنلا،العراقمنوالانسحابالخروجفيتفكرلاوأنها

يدل،والتصاميمالنفقاتوبهذهالصورةهذهعلىقلعتهالبناءأمريكامخططاتإن

!إكلهاالمنطقةلاستعمارانطلاققاعدةوجعلهفيه،الدائمللبقاءللعراقآتيةأنهاعلى

-وكل"السياسي"الجهادببدعةعليناخرجواللذينهديةالمعلوماتهذهنقدم

المحتلينملاحقةعلىالقائمالكبير،العسكريالجهادعنعدلواحيث-ضلالةبدعة

والوزارةوالبرلمانالتوافقلعبةفيوانخرطوا،وقتلهموقنصهم،العراقأرضفي

!!"السلميالفني"والجهاد

ولاوالأجر،والجهدللوقتمضيعةهوألاعيبمنبهتقومونماإن:لهمونقول

!!العراقأرضعلىالكبيرالعسكريالجهادإلاالسفارةهذهمخططاتيفشل
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بم

(*)ااعبنيةدينيةمباراة

فيفيهالعبثيةوتبدو"عبثي"،مسرحالمعاصرعالمنافيالواقعيالعامالمسرح

علينايخرجساعةكلوفي..وممثليهوأشخاصه،وأحداثهوتطوراته،ومجالاتهجوانبه

السياسةفي،سخيفةعابثةبمسرحياتالعابثالمسرحهذافيوالمخرجونالمخططون

العالمي.المسرحهذاأقطاركلفي،والفنوالعلم،والتجارةوالاقتصاد،والإدارة

كانسواء،نفسهالدينإلىوالهزلواللهوالعبثالمسرحيونالمخرجونهؤلاءوأدخل

وظهر!هازلسخيفمسرحي"تمثيل"فيدينرجالوشارك،باطلدينأوحقدين

التي،الدينيةواللقاءاتوالمحاضراتوالندواتالمؤتمراتمنكثيرفيالدفيالعبثهذا

المسيحي،الإسلاميالحوارباسموتارة"الأديان"حوارباسمتارة،وهناكهناتجري

كيفأدريولا-والمسلمينوالنصارىاليهودبينالمشتركةالصلاتباسموتارة

الوسطيةباسموتارة،الإرهابمكافحةباسموتارةالمشزكة-الصلاتتلكستكون

..الإسلامية

الماضيةالأيامفي"ألمانيا"فيجرىما،وسفاهةعبثأالدينيةالمسرحياتأكثرومن

برلين.مدينةملاعبأحدعلى"دينية"رياضيةلمباراةالإعدادتمحيث

حاخامآالمباراة"حكم"وكان،نصارىوقساوسةمسلمينأئمةبينالمباراةكانت

اللقاءاستمراربهدف،برلينفيالبروتستانتيةالكنيسةالمباراةونظمتيهوديأ،

الإسلامي.المسيحياليهوديوالتعاون

الأئمةفريقكانحيث!العابثةالدينيةالمباراةهذهمنمضحكة""لقطاتورأينا

برلين،فيالنورمسجدإمام"مرسيطه!الشيخالفريقكابقوكانالصفراءبالملابس

هـ.4271الثانيربغ25-م23/5/6002:السبيل(")
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اليهوديالحاخامالمباراةحكموكانالزرقاء،بالملابسالقساوسةفريقوكان

المشايخعلىيضحكونوالنساءالرجالمنالمتفرجينجمهوروكان"روتشيلد".

والحاخامساذجةمضحكةبطريقة""الكورةخلفالملعبفييركضونوهموالرهبان

بصفارته.يحركهمالحكم

اثنيالشيوخمرمىفيالقساوسةأدخلحيث،القساوسةأمامالشيوخانهزموقد

تحقيقه!فيالرياضيونالشيوخنجحواحدهدفمقابلهدفأ،عشر

النتيجة"ليست:بقولهالمضحكةالمباراةعلىالمهزومينالشيوخفريقكابقوعلق

القساوسةإخوانناوبينبيننااللقاءاتهذهاستمرارهوالمهمإنما،مهمة

!!"والحاخامات

ضحكتالفضائياتإحدىعلىالدينيةالمباراةتلكلقطاتبعضرأيتولما

المباراةحبهمكانلماذا:وتساءلت"...يضحكماالبلية"وشرمتحسرأ،متألمأعليها

العالمية"المباراةإلىبرلينملاعبأحدعلىالدينيةالمباراةهذهترمزألاحاخامآ؟

،"اليهودي"الحكميرمز؟وألا،العابثاللاعبالعالميالمسرحعلى"المفتوحةاليومية

العالم؟بلدانمختلففيالخطيرةالمسرحياتيعدونالذينهماليهودالشياطينأنإلى

والاقتصاديينالسياسيينمن-الهواةالممثلينمن""الدمىيحركونالذينوهم

التمثيلهذافيشيوخيشاركعندماأشدتكوقالمأساةلكن-الطوائفووجهاء

.!إالعابث
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(")!االممغنطةبالبطاقةالصلاة

وسائلباستخدامشياطينهملهموتوحي،الحقمحاربةفيالباطلأصحاب"يتفنن"

ويفاجئون،الالكترونيةالأدواتأحدثمنوششفيدون،الغايةهذهلتحقيقجديدة

يعانيحيثالمحاربةهذهفيكبيرحيزفيهايقالوماومرتاديهاوللمساجد!الناسبها

.والاجراءاتوالمتابعاتالمضايقاتمنيعانونماالمساجدمرتادو

التونسيالداخليةوزيرعنهأعلنما"الشيطانية"العبقريةعنهتفتقتماآخرومن

هذهوتقوماعتمادها،الوزارةتنوي،هناكالمساجدفيللمصلين"أمنية"إجراءاتمن

مصل،لكلالكترونيةممغنطة"أمنيةشخصية"بطاقةإصدارعلىالإجراءات

يلي:كماالإجراءاتهذهوتفاصيل

للمصلين،وكشوفقوائمبإعدادالداخليةوزارةفيالمختصةالجهاتتقوم

يوزعكماالمساجد،علىوتوزيعهم،سكناهمأساسعلىالمصلينهؤلاءوحصر

الانتخابية.الدوائرعلىالناخبون

وملفاتهاإجراءاتهاوفق،مصللكل"مغناطيسية"بطاقةالوزارةوتصدر

وثقافتهوعمرهاسمهحاملها،حياةتفاصيلالبطاقةهذهعلىويكتبوأضابيرها،

الوزارةلهخصصتهالذيالمسجداسمعليهاويثبت،صورتهوعليها،وتصنيفه

فيه.للصلاة

معه،البطاقةتكونأنلابدالمسجد،فيللصلاةالمصليهذايتوجهوعندما

الممغنطةالقوائموفق"إلكترونيأ"ويدققها،المصلينبطاقاتعلىالمسجدإمامويفتش

انطباقيراقب"دوام"مراقبإلىالإمامويتحول،عندهالموجودةالمصلينبأسماء

هـ.4271الأولىجمادى3-م30/5/0602:السبيل)يم(
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!!معهالتيالقوائممعالبطاقات

منطردهالمراقبالإمامفعلىلآخر،أولسبببطاقتهالمصليناحدنسيوإذا

مسجدهغيرآخرمسجدفيالصلاةلأحدهمبداوإذا!فيهالصلاةمنومنعهالمسجد،

مدينتهفيأخرىمنطقةإلىالمصلينأحدخرجوإذا!!ذلكمنمنعالبطاقةعلىالمدون

مدونغيرلأنهمسجد،أيفييصليأنلهيجوزلاالصلاةوقتودخلغيرها،أو

!!بطاقتهعلى

منوقتكلفيالمصلينبأسماءكشوفب!عداد،الأمنيالموظف8الإمامويقوم

الداخلية،وزارةفيالمختصةالجهاتإلىشهريأالكشوفهذهويرفع،الصلاةأوقات

ومتابعاتها.بتدقيقاتهالتقوم

"بطاقةعلىالحصولعليهميجبالتونسيينغيرمن"السواح"المصلينحتى

بالصلاةعليهمالوزارةفتكرمتسواح"دةأنهموبمامنه،دخلواالذيالمعبرمن"مصل

الجهمورية.مساجدمنمسجدايفي

لصاحبهايجوزلا"شخصية"أنهاعلىالبطاقةبهذهالمتعلقةالإجراءاتونصت

ويستريح،يريحوبذلك،شرطةمركزأتربإلىالبطاقةتسليمفعليهعنها،التنازل

.!!الأمنيةصلاتهمفيأجرهماللهوعظم!إالمطلوبوهو

340
http://www.al-maktabeh.com



بم

(*)مجرمنهاية

منها،والدروسالدلالاتوأخذ،أحداثمنبنايمرمماالاعتبارإلىاللهيدعونا

ممايعتبرونلاالذينأنويخبرنا،12الحشر:9(آلاتضنرتأؤلي!قآغتبروأ:تعالىقال

وعميت،وعقولهممداركهمعطلواالذينهم،يقرءونأويشاهدونأويسمعون

يمئمعوناذانةآؤتهايققلونفلوبقئمقتكونآلأزضىفيآققزي!مميروأ!:تعالىقال،قلوبهم

.614:الحجا(!آلضثررنيتغمىآئففولرآلتيؤثبهنلغىآلأبضحرلان!نهاكآ

معهتعاملنالوللاعتبار،يدعوناالمتسارعةالمختلفةالأحداثمنحولناماوكل

مثلآ.المتألهالمتجبرالمجرم"شارون"ولنأخذ،وحقائقهالقرآنتوجيهاتأساسعلى

ويتعامل،ويجوليصولوهومتكبرأ،متجبرأيمشيوهو"شارون"رأىمناكل

الذيوهو"البلدوزر"،لقبحازحتىواستعلاء،وغطرسةبصلفالآخرينمع

.!!عليهيمرماكليطحن

المؤسسين،التاريخيينالكباراليهودقادةآخرمنوهو،شارونأمضىوقد

فيالسنينعشراتوقضىمهاجمأ،مقاتلأمحاربأعمره،فلسطينأرضعلىلدولتهم

الرجالمنالضحايا"آلاف"رقبتهوفيالدماء،ويسفكيقتل،اليهوديالجيش

فلسطينأرضعلىالبشعةمجازرهفي،والبناتوالأولادوالكبار،والصغاروالنساء،

السيدنفسهيرى-اليهوديبالمنظار-الكبيرالبطلهذاوكانوغيرها،ولبنانومصر

منعنده،بقوتهومفتونآ،بنفسهمعجبآوكانتراره،والقرار،رأيهالرأيالأوحد،

.!!ويزولوينتهيينفدأنيمكنلاما،والإمكاناتوالطاقات،والقدراتالمواهب

بسلفهفعلكما،واستكبارهوتألهه،وطغيانهجبروتهقمةفيوهواللهوأخذه

وبدارهبهالثهفخسف،زينتهفيقومهعلىخرجعندماأخذهالذي،قاروناليهودي

هـ.4271الأولىجمادى01-م6/6/0602:السبيل(*)
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.رضلأا

بالجلطةوأصابه،دماغهلهو"شطب"المتجبر،شاروناللهأخذالعامهذامطلعفي

والذكاء،الموهبةووالطاقةالقوةمنبه،يعتزماكللهوألغى،والشلل

أجهزةإعادةعنالأطباءوعجز"مجلوطا"معوقأمشلولآالسريرعلى...وألقاهوالعقل

له.جسمه

ومنهم،العامةوالحياةالسياسيللمسرحشارونمغادرةعلىكثيرونوحزن

تعالى:قولهعليهوطبقوا،النهايةبهذهالمؤمنونشمتبينما،العرببعفالمسؤولين

.2011هود:9(آليرثمويد!آخذة7إنطاثة!ؤائقرفىآخذإذآرئيثآخذ!ؤبهذلث

،"معاقمجلوط"مشلولوهوعمرهيطيلوأن،شارونيميتلاأنالثهندعووكنا

.بعدهلمنعبرةويكون،المرضآلاممنيعانيمايعاني

وأتعبهممنه،"وقرفوا"به،قومهذرعوضاق"مجلوطأ"،شهورخمسةعليهومضى

،"المعاقينللمسنين"ملجأإلىالمستشفىمننقلهالأخيرةالأيامفيفقرروا،وأزعجهم

عبرةوليكونالملجأ،هذافيعمرهأسابيعأوشهورأوسنواتمنلهبقيماليمضي

يعتبر.لمن

،""فرعونبنهايةيذكرناالمتألهالطاغيةالمجرملهذاالسوداءالنهايةهذهوتصور

لققلضكوئبتذيلئنصخيكقآلؤئم!الماء:تحتروحهخروجقبيللهاللهقالالذي

بينفرقولا،!92:يونس9(!لغعلوئةاتتتاغنآل!ايم!ينقإنبمثيراةاتة!قك

الذي"شارون"بدنوبينمنتنأ،مشوهأالبحرشاطئعلىألقيالذي"فرعون"جسد

الآخرةولعذاب،الطغاةوقاصم،الجبابرةمذلالثهوسبحان!المعاقينملجأفيألقي

.!!يعلمونلاالناسأكثرولكنأشد،
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(*)!إيهوديةحانتلو

المحصورةبيتهامن،الماضيالجمعةعصرخرجتوأبناء،أبوينمنمكونةأسرة

العالم،فيالأسركلتتمتعكماتتمتع،ممتعةنزهةفيالبحر،شاطئإلى،داخله

البحر،شاطئعلىمتاعهاووضعتغزة،قطاعشمال""السودانيةمنطقةووصلت

وراح،وتشربوتأكل،وتستمتعتتنزه،الشاطئرمالعلىأخرىأسروجلست

ومياهالشاطئبرمالويعبثون،ويضحكونويتراكضون،ويلعبونيلهونالأطفال

البحر.

هذهتراقباستطلاعهموطائرات""ونواظيرهماليهودالإرهابيينعيونوكانت

الحاقدينهؤلاءوساء،اللاعبينالأطفالضحكاتوترى،المتنزهةالبريئةالأسر

اليهوديالإرهابيوأمرالأسر،هذهتعيشهالذيالبريءالسارالجوالإرهابيين

،مجزرةوترتيب،والابتسامةالفرحة!اماتةالجو،هذابتعكيروقاذفاتهجنودهالشيطان

وأمتعتهمبآنيتهموأشلاؤهمدماؤهموتمتزج،والأطفالوالنساءالرجالبهايذبح

عليها!!.الجالسينالرملوحبات

عرضفيبارجةمنفيها،تتفجرالإرهابيةبالقذائفالمتنزهةالأسرةوفوجئت

شاطئعلىالمذبحةووقعت،مأتمإلىالفرحتحولحتىلحظةإلاهيوماالبحر،

الأجزاء،وقطعتالأشلاء،وتطايرتجرح،منوجرحقتل،منوقتل،""السودانية

والطواقيوالكاسات،والأقمشةبالأوانيالبشريةاللحومقطعواختلطت

الطريقةعلىاحتفاليمشهدفي،البناتوعرائسالأطفالولعب"و"الشباشب

وصنعت،الشاطئبرمالوالبناتالأولادمنالنازفةالدماءوامتزجت!!اليهودية

الرجالوتداعى،والجرحىالشهداءوسقط،اليهوديللفطير"دموية"عجينةمنها

هـ.4271الاولمطجمادى17-م13/6/0602:السبيل(*)
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وتمدفىلطمستشفياتلإيصالهمالإسعافسياراتوتحركت،المصابينيحملونللإسعاف

يتجاوزنلمبناتثلاثورأينا،العملياتلإجراء"الأسيزة"علىوالبناتالأولاد

.!!باللفائفمعصوباتوهنواحد،سريرعلىيصرخنأعمارهنمنالسادسة

وإخوتها،وأمهاأبيهامععمرها،منالثامنةتصللمالتي""هدىالطفلةكانت

الوادعةالأسرةعنوابتعدت،ويلعبونيضحكونالشاطئئعلىنرحينجالسين

إلاالجميعقتلتوسطها،تفجرت،إرهابيةيهوديةقذيفةالأسرةوجاءتأمتارآ،

"هدى"إ.

مقطعةأشلاءبهمف!ذاأهلها،إلىوتلفتتالانفجار،صوتالطفلةوسمعت

!إ.حيبينهمليسمبعئرة،متناثرة

تحبووصارت،وعجزتساقاهافخانتها،تجريأنوحاولت"هدى"،وصعقت

،هامدةجثةالآنوهو،والحنانبالحبيغمرهالحظةقبلكانالذيأبيها،نحومتوجهة

طفولية،بلغة،وتبكيتصرخ"هدى"وراحت،وجسدهفمهمنتخرجوالدماء

وألمآ،حزنأدموعناونزلت،القلوبلهتتقطع"مشهد"فيالشاشةعلىورأيناها

"أبويا..أبويا"!إ.أمامها:الممددأبيهاعلىتناديوهيالفضاء،كلماتهاوشقت

ولو،يهوديةأسرتهاكانتولو،يهوديةهدىالطفلةكانتلو!ترىيا:وتساءئث

العالمموقفسيكونفماذا،الإسلاميالجهادأوحماسجهةمنآتيةالقذائفكانت

.!إالإنسانحقوقعلىالمتباكيالحر،

لقد:قالت،المذبوحةأسرتهاوسط"هدى"منظرالإرهابيةأمريكارأتولما

نفسها!!عنتدافعإسرائيلكانت

حقعلى!اسرائيل،إسرائيلعلىخطرينإرهابيينكانواوأسرتهاهدىأنأي

أمريكا.بقيادةالمتحضرالمعاصرعالمنافيالسائدالمنطقهوهذا!منهمالتخلصفي
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(")ااالأحداثفيمنتثاركصإلى

قالبعدماقليلأ،اللاهثةالأنفاسوأخفتتقليلأ،الضجيجخفوبعدما،الآن

وخطط،المصرحونوصرح،الخاطبونوخطب،المتكلمونوتكلم،القائلون

ونتج،الماكرونومكر،المتهمونواتهم،الشاتمونوشتمالموعزون،وأوعز،المخططون

والكتابات،والأفعالالأقوالمنضخم"،"ركاموكبير""كمكلهذلكعن

!!واليافطاتوالمسيرات

كتب،أوهللأو،تكلمأوقالأوأمر،أوخططمنكلإلىالدعوةنوجه،الآن

الحناجروإراحة،اللاهثةالأنفاسلالتقاطهؤلاء،منواحدكلإلىالدعوةنوجه

الايامخلالعنهصدرمافيليفكر،إليهالدعوةنوجه،المستنفرةوالأقلام،الملتهبة

له.وشرآضررآيكونأوله؟وخيرآمنفعةعنهصدرماسيكونوهل،الماضية

التالية:الإسلاميةالإيمانيةبالحقيقة،مشاركةبأية"الزفة"فيشاركمنكلأذكر

ؤتغلآآفيلهنض!ؤتقذلخفآ:تعالىقالشر:أوخيرمن،الإنسانبهيفكرماكليعلمالق

يفعلهماكليرىوالثه611:أق(!آتؤرلهدتجلييمقايزآقرتؤنخقلهق!صهكلبه!لؤقتيى!مىقا

من!مات!وت:تعالىقالمناجيأكانأينمامعهوهو،يقولماكلوشممع،الإنسان

قغهزآينهؤإلأآكثزؤلألكديمنقآؤلألمهئممموسماصلألمه!خقلاخؤزابحهزلأإثقثهتخؤئ

أنهإلا،وبصرهوسمعهالثهعلمرغم17:المجادلة9(آلعتضليئؤتمغلؤأبضائتيئفرئمتاكأنؤأ

ماكلويسجلانعنه،يصدرماكليرصدان،الملائكةمناثنينإنسانبكلوكل

يمهؤنيآثخاليآليتايقغينيقققئآنمتمتانيا!:تعالىقالأعمالمنويعمل،أقوالمنيقول

البرلمانيةالانتخاباتهيوالأحداثهـ.4271الثانيةجمادى1-م27/6/6002:السبيل)ء(

.الأيامتلكجرتالتي
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.811-71:ق9(!غيدزييبىتذئه،لأقوليمنتفمنماتا!

لم،الأحداثفيشاركمنبكلالموكلينالملكينأنعلىالآياتهذهوتدل

وما،وكلماتكتاباتمنكتبوما،أقوالمنعنهصدرماكليضيعاولميسقطا

سجلفيماالأحداثفيمشارككلفكرفهل!!وانضقاداتهتافاتمنفمهمنخرج

وأفعلهأوقالهماكلأنمشارككلظنوهلرصيد؟منملفهفيوضعوما!عليه

فكرةولا،مكتوبةكلمةولا،منطوقةلفظةمنهتسقطلم،مسجلمحفوظمرصودكتبه

كله؟هذهمنمشارككلرصيدكانفكم!!مرسومةخطةولا،مطروحة

يومأمامهيوضعانسانكلأنهذامنالأخطربلخطير،وهوفقط،هذاوليس

تعالى:قال،ملفهقراءةإلىويدعىالدنيا،فيعنهصدرمابكل"كامل"ملفالقيامة

كنتكآقرآ!منثهموزايققئه!ئاآلمئتؤتؤمتبماومخر!جعنقيمفيرطيزأتزقتةإلنئينومحل!

وهمكثيرونسيفاجأوكم113الإسراء:9،21(!ح!يصياغقكآئ!ؤتمبضقييلثكفئ

ويندمون،ملفاتهمفيمسجلةومكائدهم،ومؤامراتهمجرائمهمعلىيطلعون

تؤيتنتاؤتقولونييهمخامشمعينآفخريينقزىآتكسنبؤوغحعلأ:تعالىقالويتحسرون

ؤلاتطلوحامجحرأعيلوأقاؤؤجدوأأخصنهأإلأؤلاكييزةصحييزةيغادزلاآلجتتقذاقالي

.914:الكهفأ(!(صذازتك

لك:إنكأقوللن:كتابةأوتخطيطأوفعلأوبقولالأحداثفيمشارككلإلى

كتبتفيماحرامأسطرتأوقلت،مافيإثمأارتكبتأو،فعلتفيماأخطأت

"الزفةوسط،كلمةأيتسمعأنمستعدألستلأنكذلكلكأقوللن،وشتمت

،مكتوبمسجلعنكصدرماكللك:أقولفقطلكن!!"والضجيجوالهياج

ت!تظزبهيرصحغيروقي!آلرلرنيفعلوة2لثئؤتمه!:تعالىقالمرصود،ومحصى

كتابكترىعندما،موقفكفيلحظةتفكرأنتسمحهل!153-52القمر:أ(!

!!القيامةيوم
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(+)؟؟صحيحهذاهل

إلىلأشيروتحليلها،والخارجيةالمحليةالساخنةالأحداثمتابعةعنقليلأتوقفت

أساسيأجزءآصارالذيالكولا""مشروبهوذلكتقريبأ،بيتكليهمخطيرأمر

المحلاتكلفيوالكوكاكولاكولاالبيبسيمشروبوانتشرلنا،اليوميالبرنامجمن

.والبيوتوالمطاعموالبقالات

علىيقوممعظمهلأنالكولا،لمشروب"الحرارية"السعراتارتفاعمنودعك

ذلك!وغيروالكوليسترولالسكريمنونتائجها،البدانةإلىيؤديوالذيالسكر،

وتكاد"الببسين"،مادةمنالكولامشروبيصنع؟لنتساءلمعناوتعالهذامندعك

،الإغلاقمحكمةخاصةبراميلفيووضعهاوانتاجها،المادةهذهتصنيعتحتكرأمريكا

زجاجاتمنهاتنتجالتي،العالمبلدانمختلففيوالكولاالبيبيمصانعإلى!ارسالها

المختلفة.الكولا

بعناصريجزمأنيمكنهمناومنيصنعونها؟ماذامن"الببسين"،مادةفيفكرنافهل

مكوناتبتحليلتريهمختبرأومعملقاموهلمنه؟أخذتالذيوالأصل،المادةهذه

؟المادةهذه

،المادةهذهحولالماضيةالأيامفيترأتهماوالأخواتالإخوةأمامأضعأنأحب

صحيحأ!!يكونلاأنوأرجو؟؟صحيحهذاهل:وأتساءل

يحديتهامعروفةوهي،الكويتفيتصدرأسبوعيةإسلاميةمجلة"الجتمع"مجلة

الماضيالأسبوعصدرالذيعددهافيالببسينمادةمكوناتأئارتواهتمامها.

أمعاءمنمصنعةكولاالببسي:المقالعنوانوكان،م23/6/0652بتاريخ(1706)

!؟؟صحيحهذاهلالخنازير!

هـ.1427الثانيةجمادى8-م4/7/0602:البيل(")
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مطلعمصرفيأثيرتالخنازيرأمعاءمنأمريكافيالببسينإنتاجقضيةأنذىت

علىوأكد،بذلكهوأخبرحيثأمريكا،منقطب""سيدعودةبعدالخمسينيات

وقد،الإسلاميالفقهفيالمتخصص،"الشكعةمصطفى"الدكتورقطبسيدكلام

تستخرجالببسينمادةأنعلىوأكد،سنواتستالأمريكيةالجامعاتفيعمل

.!الهضمعلىلتساعدالخنازير،أمعاءمنعندهم

للبحوثالأعلىبالمجلسالمتابعةلجنةرئيسالآن"الشكعة"مصطفىوالدكتور

البيبسيمنعينةالأخيرةالأيامفيالرسمةبصفتهأرسلوقدمصر،فيالإسلامية

المختبراسموأبقى،ومكوناتهعناصرهوتحديد،لتحليلهالمختبراتأحدإلىكولا،

.!التحليلنتائجلتغييروالرشاوىللضغوطالمختبريخفهمعلاحتىسريأ،

التحليل،نتيجةإعلانعندشرسةحربآسيخوضأنهالشكعةالدكتوروأعلن

الموجودحقيقةمعمتطابقةغيرعليهاالمنشورةالكولازجاجاتمكوناتأنئبتوإذا

تأتيالتي،الببسينعجينة"براميل"مكوناتتحليليطلبفسوف،الزجاجاتداخل

في"الإسلاميةالبحوث"مجمععنصادررسميببيانذلكيعلنوسوفأمريكا،من

محكمةبراميلفيتأتيالغامضةالببسينعجينةأنالشكعةالدكتوروذكر!!القاهرة

تخرجحيث،الإنتاجخطوطمعتوصيلهاعندإلاالبراميلهذهفتحيتمولا،الإغلاق

.إإمعبأةزجاجاتفي

ونحن،متمكنفقيهعالموهو،الشكعةمصطفىالدكتوربكلامفوجئتلقد

منها،يصنعالتيالأساسيةللعجينةوالتحاليل،المشروبلهذاالتحليلنتائج"بانتظار"

منالببسينمادةخلوالمخبريةالتحاليلتلكتثبتوأن،إشاعةمجردتكونأنوأرجوا

وأميندقيقتحليلبعد،الكلامهذامنالمختصونتثدلووأتمنىبالخنازير،صلةاي

.!!""الببسينمادةلمكونات
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(*)القرآنمعالدله!ان

،مستمرةوالباطلالحقبينالمواجهةأنوسلمعليهاللهصلىاللهرسولأخبرنا

إلثبات!الى،القرآنمعالدورانإلىودعانا،سيفترقانوالسلطانالقرآنأنوأخبرنا

.الموتإلىذلكأدىلوحتى،الحقمع

فييجريماعلىينطبقالذي،الصحيحالحديثهذاوأخواتيلإخوانيوأقدم

ورؤية،وكلماتهجملهواستنطاقطويلا،أمامهالوقوفإلىوأدعوهمتماما،أيامنا

بتوجيهاته.والالتزام،دلالاتهاستخراجوحسن،خلالهمنالساخنةأحداثه

اللهرسولعنعف،اللهرضيجبلبنمعاذعنمنيعبنوأحمدإسحاقروى

حيثالكتابمعفدوروا،دائرةالإسلامرحىإنألا5:قالوسلمعليهالثهصلى

عليكمسيكونانهألا،الكتابتفارقوافلا،سيفترقانوالكتابالسلطانوانألادار،

يانصنعفكيفقالوا:!قتلوكمعصيتموهموانأضلوكم،أطعتموهمإنأمراء،

ونشروا،الخشبعلىحملوا،مريمبنعيسىأصحابصنعكما:قال؟اللهرسول

(1)"اللهمعصيةفيحياةمنخيراللهطاعةفيموتبالمناشير!

دائرةوالمواجهاتالرحىوهذه،الباطلمعومواجهاتهمعاركه:"الإسلام!رحى

وسلم،عليهالثهصلىاللهرسولأياممنذبدأتوقد،تتوقفلامتواصلةمستمرة

تصعيداالعصرهذافيالرحىهذهشهدتوقد،الإسلامتاريخترونطيلةواستمرت

الثه.ب!ذنالنهايةفيمنصورظافرفيهاالإسلامولكن،وحدةوشدة

هـ.2741الآخرةجمادى51-م11/7/6052ةالسبيل(5)

.267-4/الثمانيةالمسانيدبزوائدالعاليةالمطالب(1)
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إلىوسلمعليهاللهصلىاللهرسوليدعوناوالكفرالإسلامبينالصراعجووفي

دار:حيثالقرآنمعالدورانوالى،القرآنرايةتحتالوقوف!الى،القرآنمعالبقاء

عندبالقرآنوالاعتصام.."رادحيثالكتابمعفدوروا،دائرةالإسلامرحىأنألا

لنانجاةولاعصمةفلا،للمسلم"الأمان"صماموهو،الحلهووالمحنالفتنطوفان

وتحديهمالباطلقوىومواجهة،منهالانطلاقمعه،والدوران،القرآنإلىباللجوءإلا

به.وجهادهم

القرآنبين""الافتراقعنأخبرناوسلمعليهاللهصلىالثهرسولأنوالعجيب

الإسلاميعالمنافي،الأيامهذهفيوضوحايكونماأبرزالافزاقوهذا،والسلطان

وحرصوا،القرآنطريقمعمتناقضةطريقفيالسلاطينسارحيث،الأطرافالمترامي

فارقوه!ولذلك،أهوائهمعلىيقرهمأنللقرآنيمكنولا،أهوائهمعلى

،السلطانوطريق،القرآن:طريقمتعارضانالطريقانالأيامهذهفياصبحوقد

والإغراء،والترهيبالترغيبمستخدما،إتباعهإلىالناسيدعوالسلطانكان!اذا

طريقه،معيسيرونكثيرينفإن،"والجزرةو"العصا،والذهبوالسوطوالتهديد،

بالانحيازالاختيار""حسنإلىوسلمعليهالثهصلىاللهرسولويدعونارهبا،أورغبا

،"الكتابتفارقوافلا،سيفترقانوالكتابالسلطانان"ألا:مفارقتهوعدم،للقرآن

عليهعيسىأصحابمنالحقعلىبالثابتينالاقتداءإلى،وسلمعليهاللهصلىودعانا

وأيغيرواولمشهداء،اللهولقوا،الخشبعلىوحملوابالمناشير،نشرواالذين،السلام

حياةمنخيرالثه،طاعةفي"موت،الحديثآخرفيالشعارنرفعانأجملومايبدلوا،

!!"اللهمعصيةفي
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المتوحنتهون)5(الإرهابيوناليهود

المخربون،المفسدونالمجرمونهموالأمريكاناليهودأنعلىيومياالأدلةتتوارد

والذين،العالممنمكانكلفيوالتخريبوالهلاكالدمارينشرونالذين،الإرهابيون

بديهيةيقينيةقناعةعندناهذهوالاستقرار،الهدوءويحاربون،والسلامبالأمن"يعبثون"

وبكما"صما"يكونواأنعلىيصرونقومنابنيمنكثيرونهناكولكنفيها،شكلا

عنهاوهمعليهايمرواأنعلىويصرونيسمعونها،ولاالأدلةهذهيرونفلاوعميأ

،والأمريكاناليهودويمدحون،شعوبهموعلىأنفسهمعلىويكذبون،معرضون

في،والإنسانيةوالديمقراطية،والسلاموالتمدنالحضارةرسلبأنهمويصفونهم

ويصفونهم،والمجاهدينالمسلمينمنجلدتهمأبناءفيهيكرهونالذيالوقت

ويعاقبونهم.ويحاكمونهمويحاربونهم،بالإرهاب

يتابعوكلنا،وأفغانستانالعراقفيالصارخالأمريكيالإرهابيتابعوكلنا

والرملبالترابالشعبدماءمزجالذيغزة،قطاععلىالمتوحشاليهوديالإرهاب

والتخريبوالتدميرالإرهابوالصورةبالصوتيتابعوكلنا،المدمرةالبيوتوأطلال

.لبنانعلىالمتواصلاليهودي

الماضي،السبتيوماليهودالإرهابيينأيديعلىتمتالتيالمذبحةوأذكروأتذكر

التيبالمذبحةتذكروالتي،اللبنانيالجنوبفي""مروحينقريةمنالمدنيينالنازحينضد

ذبحواعندما،كاملةسنواتعشرقبلالمجاورة"قانا"قريةفياليهودالإرهابيوننفذها

.اليومذلكفيمدنيمائةمنأكثر

سيدمرونلأنهمساعتينخلالإخلاءها"مروحين"أهاليمناليهودطلب

هـ.1427الثانيةجمادى22-م18/7/0602:السبيل)ء(
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وضيق،قصيرأمامهموالوقت،السنفيوطاعنونوأطفالنساءالقريةوفي،القرية

حمايتهمالقواتهذهمنوطلبوا،منهمالقريبالدوليةالقواتقيادةمقرإلىفلجأوا

ثم،الفرنسيةالقواتورفضت!بناياتهميدخلواأنإليهموتوسلوا،القادمةالمذبحةمن

وطردوهم،شخص،مائةعنيزيدونلاوهم،الداخلإلىإدخالهم"فيجي"قوات

!!مصيرهممواجهةمنهموطلبوا

حتىأنهعلىيدلالمتحدةالأممباسمالموجودةالدوليةالقواتمنالموقفوهذا

عواطف،ولاأحاسيسولاعندها،مشاعرلا،للإنسانيةفاقدةالدوليةالحمايةقوات

فيينتظرنافالموتواحمونا،أدخلونا:ويقولونبهم،يحتمونوعجائزونساءأطفال

:لنالعالميوالسلامالإنسانيةرسللهمفيقولقتلونا،تدخلونالم!ان،الخارج

!!بكملنادخلفلاوموتوا،واذهبواندخلكم،

ثلاثوركبوا،المنطقةفيالدوليةالقواتمقرأمرهمعلىالمغلوبونوغادر

كيلومتراتبضعةالشاراتقطعتوبعدما،تريةاقربإلىوتوجهوا،نقلسيارات

شاببينهمليسوعجائز،ونساءأطفالأنهموعرف،"اليهودي"الوحشرآهم

لحظاتإلاهيوما،المتوحشةصواريخهلهمووجه،بسلاميسيرونيتركهمولمواحد،

والنساءالأطفاللحمواختلطالضحايا،دماءوسالتفيها،بمنالسياراتدمرتحتى

اليهودالمتوحشونالإرهابيونوتلذذأحياء،الأطفالواحترق،السياراتبحديد

"المشويالأطفال"لحمبرائحةواستمتعوابنواظيرهم،يراقبونهكانواالذيبالمنظر،

أمريكا:وقالت،منهموعشرونثلاثةوقتل،العزلمنالعشراتأصيب،نارهمعلى

!إالنفسعندفاعحالةفيلأنهم،يفعلونهفيماحقعلىاليهود

منسنواتعشر،م2006مروحينومذبحة،م1996قانامذبحةبينوما

!!الأمةهذهأبناءهموالضحايا،والأمريكياليهوديالإرهاب
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(5)؟اللهحزبنؤيدبماذا

لبنانجنوبفياليهوديالعدوضدشرسةعنيفةمعركة"الله"حزبيخوض

مختلفة،أبعادولها،عديدةوعبرودروسحقائقلهاالحربوهذه،فلسطينوشمال

مكانهذاوليسكبير،والمستقبلالحاضرفياليهودعلىوأثرهابعدها،ماولها

ذلك!كلإلىالإشارة

نظراتهموتختلف،الحربهذهأحاديثوأحاديثهممجالسهمفيالمتحدثونويتناقل

إلايتحدثاناثنينترىفلا،ونتائجهموتوقعاتهم،وأحكامهمومحاكماتهم،وتحليلاتهم

هذهالحواروموضوعإلامتحاورةمجموعةترىولا،الحربهذهعنوحديثهما

!إالحرب

مقاتليهوجرأةلليهود،وقتاله،اللهحزبإلىالضيقةالمساحةهذهفيأشيرفقط

"الأسطورةوتحطيمه،المحتلةالأرضبها""دكالتيوصواريخه،وشجاعتهم

!!"اليهودية

هذهفيباليهوداللهحزبفعلهماعنالماضيةالأيامفيمكانمنأكثرفيتحدثت

الرجالمنالموجودينمعظموكانفعل،ماعلىوأثنيتفعل،بماوأشدت،المعركة

"تساءل"بعضهملكن..عرضتمافيمعيومتفقينقلت،ماعلىموافقينوالنساء

الشيعةهموالشيعة،"شيعي"تنظيمالثهحزبولكن:وقال،واعتراضاستنكارفي

احتلالفيأمريكامعومواقفهم،معروفةمناالتاريخفيومواقفهم،نعرفهمالذين

فيالسنةأهلضدوغيىهما"المهديو"جيشبدر""فيلقومجازر،معروفةالعراق

علىتثنيأنتفكيف،معروفةالخاطئةالكثيرةالشيعيةوالأفكار،معروفةالعراق

!؟الناس"يتشيع"أننخشىونحنالشيعةتمدحبهذاأنت؟الخلفيةبهذهوهواللهحزب

هـ.1427الثانيةجمادكط29-م2006/7/25:السبيل(")
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ندعوولكنناذلك،ننسىلاونحن،صحيحالشيعةعنقيلماكل:الأخوةأيها

ترتيبإلىوندعوله،وقتأليسالوقتهذالأن،الآنفيهالخوضعدمإلى

اليهود،هوالأولعدونا.إنالاهتماماتوترتيب،العداواتوترتيب،الأولويات

المحدودةالجهودكلتنصبأنويجبلليهود،الضاربالذراعالعظمىوأمريكا

"حربتها"وجهتعندما،ورائعةذكية"حماس"كانتوكم،الأولالعدوهذالمواجهة

والتقتبل،أخرىمعركةأيإلى"تجر"أنتقبلولم"بوصلتها"تغيرولماليهود،ضد

."الله"حزبمعونسقت،الأولللعدوالمواجهةالأخرىالقوىمع

بدونقويأحماسيأتأييدأاليهود""ضدمعركتهفياللهحزبأؤيدإنني:الأخوةأيها

لهذهالقويةباستعداداتهمعجباليهود،مواجهةفيبمبادرتهمعجب!اننيتردد،

أسلحتهوفي،المعركةخطواتفياللهحزبأؤيدإننيلها.بإدارتهومعجب،المعركة

أؤيدإنني،وأذهلتهموأدهشتهمفاجأتهمالتيلليهود،السارةغير"مفاجآته"وفيفيها،

وتكتيكاتهممخططاتهموفي،وقوتهموجرأتهمشجاعتهمفيالثهحزبرجال

نصر"حسنالحزبلرئيسالفذةالذكيةالقياديةبالشخصيةمعجبوأنا..ومفاجآتهم

!!الرائعةوعقليته،الذكيةوعباراته،القويةولغته،الثابتةمواقفهفيتتجلىالتي،"الله

الإسلاميينقادتنامنكثيريكونأنوأتمنى!""الشيعياللهنمرهومنجاهلأولست

فياللهنصرأثركماالإسلاميةالحركةشبابفيليؤثروا"الله"نصرشخصيةمنقريبين

!إاللهحزبشباب

اليهودضدمعركتهوإناليهود،عداوةفياللهحزبمعنلتقيإننا:الأخوةأيها

اليهودواجهمنكلنؤيدونحن،المستقبلفيلمصلحتناوهذا،إضعافهمإلىتؤدي

فنحن!!شيعةنكونأنهذامعنىوليس!وطنهأودينهكانمهما،وحاربهموتحداهم

العالمين.ربدئهوالحمد..والجماعةالسنةأهل"ثوابت"على
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(")!االحاليةالمعرحةعنتتحدثآيات

ولبنانفلسطينأرضعلىواليهودالمجاهدينبينالآنالدائرةالعنيفةالمعركة

لهاننظروأن،وحيويةبتفاعلنتابعهاأنبدولاوالعبر،والدلالاتبالدروسمليئة

..القرآنحقائقهديعلى

المسؤولينمن،العربيالجانبفيالمنافقين"فضحت"أنهادروسهاأهمومن

يكتفوالموالمنظرينوالمخططينالمتآمرينومن،والمتحدثينالإعلاميينومنوالزعماء،

تآمروا!انمافقط،هذاوليسوخطأوهم،وشتموهمذموهم!انما،الجاهدينبخذلان

معهموخططوا،والأمريكاناليهودمنأعدائهممعووقفوابهم،ومكروا،عليهم

!إالمجاهدينهؤلاءلضرب

رغم،ومكانزمانكلفي،الأحداثعلىتنطبقأنهاالقرآنآياتحيويةومن

ويتحركون،القرآنظلالفييعيشونمنفيوالمهمقرنآ،عشرخمسةقبلأنزلتأنها

عند..الساخنةلأحداثهمعلاجهايلاحظواوان،القرآنآياتمعيتفاعلواأنبه،

الذيالساخنالحدثفيإلاتنزللموكأنهافاعلأ،حيآمعنىلهاسيجدونذلك

..يعيشونه

ونرىأمتنا،علىالشرسةالكفر"أحزاب!هجمةالأيامهذهفينشهدأنناوبما

وغيرها-وأفغانستان-والعراقولبنانفلسطينأرضعلىالمسلحةالمواجهةتصعيد

سورةمنالأولىالآياتأمامطويلأالوقوفإلىوالأخواتالإخوةأدعوف!نني

فيإلاتنزللموكأنهاأبعادها،يلاحظواوأن،الهجمةهذهعنتتحدثالتي،الأحزاب

.الأخيرةالأيامهذه

،الأحزابسورةمنالأولىالآياتأيامقبلالفجرصلاةفيالإمامقرأوقد
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أحداثمسلسلعنمصورآ""شريطأاستعرضوكضث،للآياتقراءتهوتابدث

عنوتتحدث،اليومذلكفجرفيأنزلتالآياتوكأن،لبنانوجنوبفلسطين

؟إوالأمريكاناليهودمعيعملونعرب،منافقين

4د!:الحاليةالمعركةمنالمنافقينموقفعنتتحدثالتيالآياتهذهاقرءوا

ضتهتمتمآلفهقالت4د!غىدرالملأوربمولهعآدله*وعدناقاقرفىقلويهبمفوآلذلينآئيئفقونيقولم

!عصصصموص.صصصصص.*ص*"ء
إنبعوفئوما!عورةيوتناإنيقولونآلتئضنهمفريقولهسئزنقآزجعواتكؤمقاتملايزلهييآقل

(لأئهآأو!تلتوما!لهوهاآتفئغةسصيلؤاثثمآفطارهائقغلئهمدجقتؤتؤ!ف!إراالأيزيثرن

.(41-21:بحزالأ)ا(!يم!يرا

في،العربالمنافقينمواقفتستحضرواأنوأخواتيإخوانيعليكموبالته

الآياتهذهمعتتفاعلواثمالجهاد،عنوجبنهمالمجاهدينوشتم،والتعويقالتخاذل

يختونؤلاإثتنآهلتملإخؤنهمؤاتقإللين!مآتمعترقينآلته!قذيغلر:وكشفتهمفضحتهمالتي

يغصثئكالت!لدورآغ!نهتمإلكشنهرونرآئتهتمثؤفعآةت!داغقيمةخ!ث\!إلأقبلاآئتآمى

يؤقوألزأؤلبهكآئخيزئ\ممحهعدادلحألئ!نةعملقوصملقئئذهبق!ذاآئموتمنعتلي

آلاخؤبتآيةؤ!لنأو!هذتتتمئبإ!خألآتخصتبؤ!!!ك!يتيآفيغليدلكؤكأقآضنهتمآلتةفتهتط

الأئتلوجقافيكموثؤ!انوأآنجآلهكمعقيحئلوئآلأغ!إبفيبادو%أتقمتؤتؤدوأ

.(2.-18:)الأحزاب(!تييلأ

العظيمة،الجاهدينمواقفاستحضرواوأخواتيإخوانيمتفاعلينزلتمماوانتم

آتمومؤنزتاوفا!:عليهمائنتالتيالآياتهذهمعوتفاعلوااليهود،فيهاآذواالتي

ؤلهخهمليما!إيخناالأزادممتمومادرم!وكللمرآدقةوصدقآلئههـوزم!ؤله"وغدناماقداقالؤاآلأخزاب

لهدلوأوماتنتظرضن!متهممخبثرقضئفنفمتهمتحئوآلتةعهدوأقاص!لقوأيىتجاثهآتمؤيمينيمن

أهممنالآياتهذهتفسيرتراجعواأنرأيكمما.(23-22:)الأحزاب(تجديلأ!

.؟القادمةالأيامفيمعهاتعيشواوانالتفسير،كتب
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يم
(+)بطقسيداستشهادذحرىفي

عليهقطبسيدالمفكرالرائدلاستشهادالأربعونالذكرىالأيامهذهفيبناتمر

-م29/8/1966الإثنينيومستحرفيالثه-شاءإنشهيذا-الثهلقيفقد،اللهرحمة

يومأ،وأربعينواحذاإلاسنة،ستيناستشهادهيومعمرهوكانهـ،13/5/1386

.م9/10/1906الإثنينيوممصرعسعيدفي"موشة"قريةفيولدلأنه

إلىالحاجةنح!مأفيأنفسنانجدالرائد،هذالوفا؟الأربعينالذكرىنعيشونحن

فيهانشهدالتيالأيامهذهفيوبخاصة،الإسلاميوالدعويالحركيفكرهمراجعة

على،الدوليةوالصليبيةالعالميةاليهوديةتشنهاالتي،الشرسةللحربخطيزاتصعيذا

الأمريكيالاحتلالإعاد؟فيالمتمثلةالحربهذهووجودنا..وأوطانناله!اسلامناترآننا

الأمريكيوالاحتلال،"والعراق"افغانستانوإسلاميةعربيةلدولالمباشرالعسكري

والإسلامي.العربيعالمنالكلالشاملالعسكريغير

وأرواحنا،قلوبنايحتلواوأنوأموالنا،أوطاننا"يحتلوا"أنوالأمريكاناليهوديريد

يحتلواوأنوبطوننا،ونروجنارؤوسنايحتلواوأنوأفكارنا،عقولنايحتلواوأن

وترآننا،إسلامنايحتلواوأن"وفتاوانا"،مساجدنايحتلواوأنولغتنا،وألسنتناخواطرنا

معدلة،مشوهةبشريةجنما"يستنسخوا"أنيريدونومستقبلنا..حاضرنايحتلواوأن

المعدلةالخماذجهذهيجعلواوأن،والأمريكيةاليهوديةالأصولعلىومبرمجةةوراثيأ"

وحتى،والتعليميةوالاقتصاديةوالسياسيةالإدارية""المسؤوليةتتسلمالمبرمجة

جوانبها.جميعفيعليهاالمطبقة""الضربةم!ل"الإسلاميةة
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لهذهالتمكينفيوالإسلاميالعربيعالمنافيالمواقعمختلففيكثيرونويشارك

ومخططاتها.لبرامجهاوالإنسانالأوطانإخضاعوفي،أمريكيةاليهوديةالغزوة

،مؤمناتونساءمؤمنينرجالوجودهو،الأملويقويبالخير،يبشروالذي

"اليهوأمريكية"،الحربجراثيمأمامقرآنيؤبمناعؤيتحصنونالعهد،علىثابتين

أملالواعد-الشبابإنقاذوعلى،الحربهذهمواجهةعلىوجهاديحهدويعملون

بعونهمعهموالثه..والأمريكاناليهودشياطينويزعجون،الضياعطوفانمن-الأمة

وتوفيقه.

الرائدفكرأمامطويلأيقفواأنإلىماسهبحاجهالمجاهدونالربانيونهؤلاء

وأن،الباطلأصحابومواجهةاقئ،علىالثباتكيفيةمنهيتعلمواوأنالشهيد،

.أفكارهبهاصاغالتي،الموجهةولهجته،المحركةقطبسيدبلغةيتأثروا

فماالحمد،ودتهسنةثلاثينوالجهاديوالحركيالدعويفكرهمععشثلقد

القليلة،الأخطاءبعضفيقطبسيديقعوقدحفا..صواتاإلا-مجملهفي-وجدته

جبالأمامتذكرتكادلالكنهاالأخطاء،تلكبعضلهووجدتمعصوفا،ليسلأنه

ساءنيوكم..وفكرهحياتهدراسةفيالحمدولتهكتبسبعةأصدرتوقد،صوابه

سيدعلىالهجومصفي،بعضهمعنصدرالذي،بالباطلوالاتهاموالتحاملالتجني

"اليهوامريكي"!الخطرأماموصفاوبكفاعمئافيهكانواالذيالوقتفيوفكرهقطب

الشهيد،الرائدفكرعلىتتلمذوا:والمواجهةالجهادورجالالصحوةشبابيا

مؤمنين.كتمإنالأعلونوأنتمتحزنواولاتهنواولا،جهادكمفيمنهواستفيدوا
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(8)اإوالامريكاناليهودعنفتهث!

تكنلمإن-الأيامهذهفيالملتهبالإسلاميعالمنافيالشديدةمشكلاتنامعظم

ومناليهودالألداء،الأعداءعليهاوأشرفوصاغهاأعدها،"خارجية"صناعةكلها-

ناصحونحاولوكلماتعقيدأ،ويزيدونهاويوقدونها،يغذونهاالذينهم،معهم

المسلمين-أبناءمنمالأهمومنالأعداء-هؤلاءوقفوإنهاءها،حلهاومخلصون

لاحتى،""العجلةدولابفيالغليظة""العصيووضعوا،محاولتهموعطلوا،أمامهم

الحل.نحوتسير

بعين،الإسلاميعالمنامشكلاتمعيتعاملمنكلبهايوقنقاطعةحقيقةهذه

.القرآنمقرراتمنينطلق،وقلبوفكروأذن

وتقاريرالأخبارنشراتتتصدرالتيالحاليةالمشكلاتسيرخطيتابعومن

الكريهة-الأمريكيةالطريقةعلى،ومبرمجةومهيأةمعدةأنهايرىفسوف،المراسلين

الأهدافوتحقيق،الأمريكيةالمصالحلخدمةوموجهةوالمفاسد-الخبائثأمأمريكا

.!المنطقةفياليهودية

عراقستان،ومشكلةبلولثسشان،ومشكلة،باكستانومشكلة،أفغانستانمشكلة

!!سودانستانومشكلةفلسطينستان،ومشكلة،لبنانستانومشكلةإيرانستان،ومشكلة

الشيطانسيخرجهاوالتي،ستأتيوالتي،القائمةالمشكلاتمنوغيرهاوغيرها

لأمريكي.ا
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وتدمر،وتخربستفسدالتيهيبلادنا،فيالعابثةهيأمريكاأنهذاومعنى

هيوالاستقرار،الأمنتهددالتيهي،والإصلاحالتقدمعدوةهي،وتبرمجوتخطط

التيهي،مضطربينمتوترين،قلقينخائفينعندناالناسيبقىأنعلىتحر!التي

والسكتات،والدماغيةالفكرية"بالجلطات"وتصيبناعندنا،"الدم"ضغطترفع

الحقيقة،هذهيعواأنوالمفاسدالجرائمأسبابعنيبحثونللذينبدولا!!القلبية

وأن،الميزانبهذانزنهموأنالمنظار،بهذاوالأمريكاناليهودإلىننظرأنمنولابد

التقويم.هذانقومهم

اليهودعن"فتشالصادقالشعارهذانرفعأنبدلاأنههذاومعنى

ممنمنولست،"المؤامرة"نظريةيسمىبماجازمآيقينأيوقنونممنوأنا!!"والأمريكان

إليهاوالنظر،القائمةالمشكلة"تسطيح"علىويعملونالشعار،هذاإلغاءإلىيدعون

أبناءوتبرئة،المشكلةفيالداخليالعاملإلغاءهذايعنيولا!!وبلاهةوسذاجةبغفلة

الذيمنولكن،يلغىولاينسىلاكبيردورفلهؤلاءمنها،المتآمرينالمسلمين

الأفعىرأسإنهوحركهم؟وزودهملهم،ومكن"وجندهم"وسخرهموجههم

!إ.الأمريكياليهودي

عزالثهقولمعطويلةقرآنيةوقفةالوقوفإلىأدعوالحقيقةهذهضوءوعلى

3ونكغضنبطاتةتنخذو(لاةامنوأآلذينتآئها!:المتآمرينالأعداءعنحديثهفيوجل

آل9(آكبنضذوزفئمئخقوماآفؤهالغمقألبغقعآةبذتقذعنثمما(ؤخ!الاويآلونكخلا

وإضعافكم،خبلكمفييقصرونلاخبالآ":يألونكم"لاومعنى.أ181:عمران

وتعبكم!عنتكمعلىحريصونهم:"عنتمما"ودواومعنى

فافيكرتؤخرصأ!عندنا:عملائهمعنحديثهفيتعالىقولهأماموالوقوف

التوبة:9(قتمويي!سخعونآلقتةيجغون!مخنلكئمؤلأؤضحعوأخ!الأالأكتم3زا

...واحذرواوعوافانتبهوا.أ74
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بم
(5)شلشميسالمنشدةحول

"يوسفالدكتورالعلامةبينجرىماعناليوميةالصحفإحدىفيقرأت

أمامإنشادهاحول،المغربفيشلش""ميسالآنسةوالمنشدةالثهحفظه"القرضاوي

..المنشدالكلاموصحةالاحتشامبشرط،الإنشادذلكب!باحةوفتواه،الرجال

..اللهحفظهالقرضاويالعلامةالفقيهكلامفيوردماعلىوتحفظت

عنيسألني""السبيلصحيفةتحريرأسرةمنالإخوةأحد"هاتفني"أياموبعد

لرأيمتابعأناوإنما،مجتهدألستوإنني،الأمرهذافيأراهبمافأجبته،الموضوع

ماتسجيلفيدقيقأعواد""علاءالأخكانوقد،والمعاصرينالسابقينالعلماءجمهور

بعدما،السبيلصحيفةمنالماضيالعددفيذلكونشر،خيرأاللهفجزاه،لهقلته

صعيليكأبومحمدالشيخفضيلةرأيذكرثم،القرضاويالشيخرأيخلاصةذكر

الثه.حفظه

صورةبجانبصورتينشرواعندما،""السبيلتحريرأسرةفيالإخوةاللهوسامح

بينالشاسعالفرقأعرفلأنني،ذلكيسرنيولم،القرضاويالشيخالعصرفقيه

امرءآالثهورحم،أساسآللمقارنةمجالولا،القرضاويالعلامةوبينالفقيرالعبد

وبمواقفهبهوالمعجبين،القرضاويللفقيهالمحبينأشدمنوأنا،نفسهقدرعرف

"ثغورمنومهمةواسعةثغرةعلىواقفوهو،والجهاديةوالدعويةالعلمية

.الجزاءخيراللهجزاه،الأعداءحلوقفي""شوكةوهو،"الإسلام

"أخالفه"أنلنفسيسمحتفقد،لهالعظيموتقديريلهالشديدةمحبتيومع

وفيالغناءفيالقرضاويالعلامةالفقيهورأي..شلش""ميسللآنسةقالهمافي
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لعلماء""متابعالرأيفيوهو،وكتبهفتاواهمنكثيرفي،ومسجلمعروفالموسيقى

والموسيقى.الغناء"إباحة"يرون،والبحثالعلمفيراسخةقدمذوي

العزف""حرمةيرونوالمعاصرينالسابقينوالفقهاءالعلماءمنالجمهورلكن

أحاديثعلىذلكفيويعتمدون،""الدفباستثناءالموسيقيةالعزفآلافعلى

لتشريعيكفيصحيحواحدحديثووجود،وسلمعليهاللهصلىاللهلرسول

كلعلى"العزفحرمة"وأرجح،الجمهورلقولمتابعوأنا..عليهاوالحكمالمسألة

بمخالفةلنفسيسمحتولذلك..الدفإلاوالحديثةالقديمةالموسيعهالعزفآلات

.القرضاويالحبيبالعلامة

كل،الحرمةأوالجلنحوئحسمولن،العلماءبينداخلافية"المسألةأنوأعترف

بالإباحةقالمنوأن،الخطأيحتمل""صوابللعلماءمتابعأرخحتهماأنأقولهما

يذهبالذيأؤثملاوأنا.بالصوابأعلموالله،الصوابيحتمللكنه"خطأ"فرأيه

المسألةأنأخبرهسائلسألنيفإن،مرجوحكلامهأنأرىلكن،بالإباحةالقولإلى

الحرمة.هوعنديالراجحوأن،خلافية

أمامتنشدالمسرحخشبةعلىشلشميسالآنسةداتقف"لأنالداعيهوماثم

لاولماذا؟إتقانهاودقةأدائها،وحسنصوتها،جمالوإلىإليها،ينظرونوهم،الرجال

ولماذا،؟متميزونمنشدونوللرجالبها،المتأثراتالنساءجموعأمامبالإنشادتكتفي

؟والاختلاطالخلطهذا
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(+)أفواههممناليغضاءبدتقد

وفتح،أعدائهمخطورةعلىالمسلمين"توعية"الأساسيةالقرآنأهدافمن

وتحديهممواجهتهمإلىودعوتهم،موالاتهممنوتحذيرهم،عليهموبصائرهمعيونهم

الآياتتلكمنها،كثيرةالأهدافتلكتحققالتيالقرآنيةوإلآيات،أمامهموالوقوف

لاةاتنواآللينتآتهالأ:تعالىقولهوهي،أعلاهالمذكورةالجملةمنهاأخذناالتي

وماآقؤههئممقألضغفحآةتذتقذمئ!نعما(ؤوخبالاتآلؤنكخلابرولبهغئنبطاتةتخخذو(

.8111:عمرانآل9(!لغقكونإنبمتملأتنض1ثكئمبتئآقذآكبزضذوزفئمئخمى

يقصرونولاويبغضوننا،يكرهونناالكافرينالأعداءأنالآيةهذهفياللهأخبرنا

منصدورهمفيمايخفواأن""ممثلينجاهدينويحاولونوإعناتنا،!ايذائناإضعافنافي

والمساواةوالإخاءوالتسامحالمحبةكلماتيطلقواوأنوالبغضاء،العداوةهذه

ولكنها،مصالحهمعلىوالحرعر،المسلمينمحبةفيهايزعمون،أفواههممنوالسلام

علىالقائم،العمليواقعهميكذبهابللها،حقيقةلا،"إعلانية"إعلاميةكلمات

دينهم.وكرهوحربهمالمسلمينبغض

فيها،يفضحهموكرهأ،بغضأتمتلئ،بكلماتأحيانأالأعداءهؤلاءالله""وينطق

وهذهويواجهوهم،ويحذروهم،حقيقتهمعلىليعرفوهم،المسلمينأمامويكشفهم

وعلىوالبغضاء،العداوةركاممن،صدورهمأخفتهماعنتزجمالخبيثةالكلمات

.(آكبنصذوزخئمتخقوماآقؤلحهغمقآلبغضحآةتذتقذ!:تعالىقولههذا

بعضبهاينطقالتيالعباراتبعضالمختلفةالإعلاموسائلعبرنسمعماوكثيرآ

عنصدرماأمثالمنبغضآ،أوحقدأتمتلئوالتي،العالمفيوالمسؤولينالحكامكبار

هـ.2741شعبان62-م91/9/6002:السبيل)ء(
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الصليبية،بالحروبالمسلمينعلىحربهوصفعندما،الأمريكيالأكبرالشيطان

.!!بالفاشيينوالإسلاميين

الإسلامعلىالحربفيعشر"السادس"بندكتالعالمفيالكاثوليكباباواشترك

إلىيدعودينعنالأولالمسؤولوهو،وسلمعليهالثهصلىالبيوشتم،والمسلمين

في"ريغنسبورن"جامعةفيمحاضرةألقىلقد!!بالسلامتبشرورسالة،السلام

،12/9الماضيالثلاثاءيوم،مليونربعحواليوحضرهاألمانيا،جنوب"بافاريا"،

ألفهدفيكتابمنينقلأنإلاالفلسفيةالمحاضرةهذهفييجدولم،والدينالعقلحول

،وحدةبشدةالإسلامفيههاجمعشر،الرابعالقرنفيحاقد،صلييبيزنطيامبرطور

وموافقته،الكلامبهذاالباباإيمانيعنيمما!وسلمعليهاللهصلىالرسولعلىوتهجم

.!أمامهالتياللاهوتيةالمجلداتالآفبينمننقلهلما!الا،عليه

شيئآالعالمهذاإلىيقدملموسلمعليهالثهصلىمحمدآأنالمتطرفالباباادعى

!!السيفبحدديفبنشرأمرهمثل،إنسانيوغيرشريرهوبماإلايأتولمنافعأ،إنسانيأ

المنطق،أوالعقلمعتتوافقلابأنهاالإسلاميةالعقيدةالعنيفالمتطرفالباباواتهم

كلالإسلاميةالعقيدةوتنسب!!والمنطقالعقلمعتتفقالتيالمسيحيةالعقيدةبعكس

.!إمنطقأوعقللمحاكمةتخضعلاالتيالثه،إرادةإلىشيء

علىأسودحقدمن"الأعظم"الحبرصدرفيعماترجمالسامالكلامهذا

والمسلمين.الإسلام

مشتركونهناكالقومقادةوكل،"صليبية"حربإنهالكمنقلالم!المسلمونأيها

عداوةواعرفواعنه،ودافعوا،إسلامكمإلىفانحازواالأكبر"!!"باباهمحتىفيها،

.والإسلامالقرآنمعركةإنهاوجاهدوهم،وواجهوهم،القوم
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(*)ااالهلاليةالمقامةحول

يريدولا،ونهايتهرمضانشهربدايةحولسنة،كلفيالمسلمونيختلفأنبدلا

العلميالتقدممعممكنحلهاأنرغم،القضيةلهذهحلآالمسلمينبلادفيالمسؤولون

العالم.يعيشهالذيالمذهلوالفضائيوالكنولوجي

،"إسلامي"قمرإطلاقعلىاتفقتالإسلاميةالدولأنالماضيالعامفيوقرأنا

شهركلبدايةوتحديدالقمر"،"منازلرصدمهمته،الإسلاميالعالمحوليدور

ينفذواأنأظنولاذلك؟فيوصلواأينأدريولا!!المسلمينبلادفيونهايتههجري

فيالكبارالمسؤولينأحد"يسرقها"التيالمبالغأحدتكلفتهتبلغلاالذيالقرار،ذلك

.(؟)!!المسلمينبلاد

،"الهلالية"المقامةفينتحدث،مفرغةحلقةفيدائرينسنةكلفينبقىأنيجب

قرارويتأثر؟شوالهلالرؤيةحولتحتلفثم،رمضانهلالرؤيةحولوتحتلف

والأمزجةوالأهواء،الدوليةو"الكولسات"،السياسيةبالأجواءنفيهأوالهلالإثبات

.!!لرسميةا

ألا؟المضحكة"الهلالية"المقامةهذهوإغلاق،الفارغالدورانهذاإنهاءيمكنألا

فييولدلأنه،الهلالرؤيةإمكانيةعلىتساعدناأنالدقمةالفلكيةللحساباتنسمح

"اعمشأو"الدين"رقيقرجلقولواعتمادمخالفتها،لأنفسنانجيزفكيفكذا،لحظة

كذا؟جبلفوقوهوالهلالرأىأنهالبصر"

هـ.1427رمضان2-م2006/9/26:السبيل(*)
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اللهرسوللحديثاعتمادأ،صحيحهذانعم،واجبةالمجردةبالعينالهلالرؤية

نأيشترطالرؤيةهذهلكن،"لرؤيتهوأفطروالرؤيف،"صوموا:وسلمعليهالثهصلى

فيشككنا،الهلالولادةاستحالتفإذا،الدقيقالفلكيالحسابيالرصدتخالفلا

.الهلالرائيروايةإثبات

ودقيقةكذا،ساعةفي:الهلالولادةالدقيقبالضبطلنايحدد"الفلكي"الرصد

وعيوننابأبصارنا"نتوجه"ذلكعندكذا،ارتفاعوعلىكذا،جهةفيكذا،وثانيةكذا،

ولاالشهر!نثبتحتىبعيوننا،نراهأنبدولا،لرؤيته،الثانيةتلكفيالجهةتلكإلى

ولادتهباستحالةيقولالدقيقالحسابكانإذا،الهلالرأىأنهشخصأيقولنقبل

.!!الليلةتلك

بدايةأعلنواأخرودولفالسعوديةبيم"،"حيصفيعندناالمسلمونووقع

نصومهل،حيرةفيالناسووقع!!رأوهكيفأدريولا،الماضيالسبتيومرمضان

يسألون،ونهارهالسبتليلةوالأخواتالإخوةمنالمكالماتعليناوانهالت؟السبت

الأحد.يومرمضانيبدأأنعلى،السبتيومب!فطارأطالبهموكنت،يفعلونماذا

،الهلالرؤيةفيمختلفونوالحاضر،الماضيفيالمسلمينعلماءأنننكرولا

،والغربالشرقفيالمسلمينبلادلكلملزمةبلدفيالهلالرؤيةأنيرىفبعضهم

،"المطالع"تعدديعتمدوبعضهممعها،ومنللسعوديةمتابعةالسبتصامواوهؤلاء

الواحدالبلدأهليتفقأنونرى،الثانيالفريقمعونحنمطلعهم،بلدلكلويجعل

في،مفطرينوآخرين،صائمينأناسأترىأنعندناالمقبولغيرومنوإفطارأ،صيامآ

.!!الواحدةالمدينةفيأوالواحد،البلد
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(!)إإالجهادوفقهرمضان

وقعتالتيالإسلاميةالمعاركإلىونظرة،ينفصلانلامتلازمانوالجهادرمضان

الثهصلىالثهرسولزمنبدرغزوةمنابتداء،الحقيقةهذهتؤكدرمضانشهرفي

المناطقفييجريبماوانتهاء،الإسلاميالتاريخقرونبمختلفومرورأ،وسلمعليه

.الأيامهذهفيالساخنة

تترسخ،ملحوظجهاديوطعم،واضحجهادي"ئغذ"الأعوامهذهفيولرمضان

فمن..الإسلاميةالشخصيةفيالمتينالجهاد""فقهفيهويتعمق،"الجهادية"الثقافةفيه

الحربيثشون،الأمريكانبقيادةوالصليبييناليهودمنالإسلامأعداءأنعليهالمتفق

مسلمكلوعلى،والسنةالقرآنوعلى،نفسهالإسلامعلى"الصليبية"التلمودية

.والتطرفوالتعصبالإرهابعلىالحربباسمبإسلامها،ملتزمةومسلمة،صالح

يمثلهمابكل،الإسلامهوالشطانيةبحربهمفالمستهدف،ادعاءاتهمفيكاذبونوهم

حق.من

مغمضةكانتالتي،المسلمينعيونمنكثيرأالرابعةالعالميةالحربهذهوفتحت

الباطل.مواجهةفيالحقجانبإلىكثيرونوإنحاز،المعركةحقيقةعن

جهادميدانأناعلموا:والجاهداتالمجاهدون،والصائماتالصائمونأيهايا

!اطلاقالسلاححملعلىمقصورآليسوأنه،عريضواسعوالأمريكاناليهود

ليسلكنه،وأرفعهاالجهادأساليبأفضلهوالقتاليالعسكريالجهادإنالنار،

الوحيد.الجهاديالأسلوب

هـ.1427رمضان10-م3/06/1020:السبيل(*)
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ساحاتفيالجاهدونإخوانكمالأيامهذهفيبهيتكفلالقتاليالعسكريالجهاد

الجهادفقهاءبهايتكفل،التلموديةالصليبيةأمريكاهيأتهاالتي،الساخنةالمباركةالجهاد

الصومالفيجديدةجبهاتستفتحوتريبأ،ولبنانوفلسطينوالعراقأفغانستانفي

.والسودان

الجهادمنبنصيبكمالجاهداتوالصائماتالمجاهدونالصائمونأيهاخذوا

منالبدايةولتكنالجهاد،بفقهوتفقهوا،الجهاديةالثقافةفيكموانشرواالمبرور،المبارك

يلي:مافعل""بمقدوركمأنهوأذكركم،المباركةالجهاديةالرمضانيةالأيامهذه

وأداءجهاد،اللهحرمماعنوالابتعادجهاد،بالصلواتوالالتزامجهاد،نفسهالصوم

علىالأقداموتثبيتجهاد،بالإسلامالصادقالجادوالالتزامجهاد،اللهأوجبما

ذلك؟يفعلأنيستطيعلامنمنكمومنجهاد،الحقطريق

حثمنفيهاوما،القرآنفيالجهادآياتمعانيعلىبالاطلاعالجهاد:بفقه"تفقهوا"

جهادوعلى،السنةكتبفيالجهادأبوابعلىوالاطلاع،وأحكاموترهيبوترغيب

الإسلامي،الجهادحركةعلىوالاطلاع،الإسلاميالتاريخعبرالجهادأعلام

بفقهللتفقهالمتاحةالوسائلومن..الإسلاميالشاريخفيالفاصلةالمعاركوتفاصيل

مختلففيالساخنةالجهادجبهاتعبر،الجهاديةللأحداثالواعيةالمتابعةالجهاد:

فيها،المجاهدينودعم!الأقلعلىالمحايدةأوالأمينةالإعلاميةالوسائلعبر،المواقع

!إ.ممكنهذاوكل!ومقاطعتهممنهموالبراءةوبغفأعدائهم،عليهموالثناءومحبتهم
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(هلمعرحةاخلوادا

والصليبيين،اليهودمنالشياطينالأعداءأنبأن1كيدة،قناعةيومكلفينزداد

والمظاهر،والأسلحة،والأساليبالوسائلبمختلف،صليبيةيهوديةحربآعلينايشنون

كلفيالشياطينالأعداءهؤلاءويقدم،والمجالاتوالجبهاتوالميادينالمواقعكافةوفي

وشدتها!!وعنفهاوجديتهاالمعركةاستمرارعلىجديدأدليلأيوم

الحرببحجة،الإسلاميينبالمعتقلينمليئةوالسريةالعلنيةوالمعتقلاتالسجون

والجرحىالشهداءمنبغزارةينزفالإسلاميوالدم،الإرهابعلىالعالمية

في،الملتهبةالساخنةالإسلاميةوالجبهاتوالمواقعوالمدنالبلدانكافةفي،والمصابين

والاعتداءات،والصومالوالسودانوالشيشانوأفغانستانوالعراقولبنانفلسطين

الديمقراطية،المتمدنةالمتحضرةوأمريكااوروبابلدانكافةفييوميأ،تتمالمسلمينعلى

!الإنسانلحقوقالراعية

بمختلفيوميأ،تتموسلمعليهاللهصلىوالرسولوالقرآنالإسلامومهاجمة

،والمسرحياتوالأفلام،والمجلاتالكتبمقدمتهاوفي،الإعلاميةالوسائل

والمحاضرات،والندواتوالإنترنتوالخلويات،والفضائيات،والتلفزيونوالصحافة

عليهالثهصلىللرسولشتمهاتعيد"الدنمارك"وهاهي،والرسوماتوالتصريحات

المسرحيةفيالممثلونويصوره،الدنماركيللشبابالموجهةالحاقدةمسرحيتهافيوسلم

يريد،قنابلبيدهيحملهائجشريررجلبصورةثم،هائجسكران"جمل"بصورة

"كوبنهاجن".عاصمتهمتدمير

هـ.1427رمضان17-م10/10/0620:السبيل)ثة(
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،بقوة"ندخلها"أنهوالمتصاعدةالمستمرةالمتواصلةالمعركةهذهفيوموقفنا

يلي:بماوأخواتناإخوانناوأنصح،بشدةالأعداءهؤلاءونواجه،بفاعليةفيهاونشارك

فيها،للاشتراك!اخوانكمأنفسكموادعوا،"المعركة"ثقافةبينكمفيماانشروا-1

وأنتم،"معركتكم"فالمعركة،عليكمالمفروضة"المعركة"اذخلوا:،شعاركموليكن

يملك،مااعزفيمنكمواحدكلشتموافقدرسولكمشتمواإفيمنها:المستهدفون

القرآنمنأفضلولاأعزلستمفأنتم،منكمواحدكلهاجموافقدقرآنكمهاجمواوان

وسلم.عليهاللهصلىالرسولومن

يمينأ"يطخ"وان،مسدسهمكمكليحملأنالمعركةدخولكممنأقصدلا-2

من،الممكنةووسائلهالجهادأساليببمختلفالأعداءيجاهدأنأقصدوإنماوشمالآ،

والتأييدوالدعم،والتوجيهوالتحذير"والنصيحةوالدعوة،والكلامالبيان

الجهادفيالفعالةمشاركتكمفييتحققالمعركةفيالواجبدخولكم،للمجاهدين

.الاقتصاديوالجهاد،الإعلاميوالجهاد،الدعوي

بالأعداءاتصلوا:التاليةبالأعمالالقيامعلىوتواصلوا،بينكمفيمااتفقوا-3

الالكتروني،والبريد،الانترنتوشبكات،الخلويةوالرسائلالخلويات،طريقعن

المسالمينوالأمريكيينبالغربيينواتصلوا،جرائمهمعليهموأنكرواوواجهوهم،

نأمنهمواطلبوالديننا،سفهائهممهاجمةعاقبةمنوحذروهم،المذكورةبالوسائل

ذلك.منيمنعوهموأن،سفهائهمعملعلىيعترضوا

المغتديننحاربوأن،المعركةفيوالاقتصادالمال"إدخالإلىالدعوة4-أجدد

وأدولةكلبضاعةقاطعوا،وتفعيلهالفعالالمقاطعةسلاحبتجديد،اقتصاديةحربأ

!!إسلامكموتهاجمعليكمتعتديشركة
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(+)إاجهفمأبوابعلىدعاة

عددعلىوبث،المباركرمضانشهربمناسبةأعد"رمضاني"مسلسلعنوانهذا

استياء"الخبيث"المسلسلهذاأثاروقد!!التلفزيونيةوالمحطاتالفضائيةالقنواتمن

منلقطةأوحلقةمنهأشاهدلمبأننيوأعترف..الصالحينالمسلمينأوساطفيشديدأ

التلفزيوناتعلى،الإعلاميالفني"الغثاء"مشاهدةعنبنفسيأربألأنني،حلقة

..الفنية""التفاهاتهذهفيأضيعهأنعنالقصيربوقتي"وأضن"،والفضائيات

نقدآالصحافةفيوقرأت،حلقاتهبعضشاهدوامنعنكثيرأكلامأسمعتولكتي

منه.شيئأشاهدوالمن

وعلىالجهاد،مبدأمحاربةعلى"الخبيث"الرمضانيالمسلسلهذافكرةتقوم

وتصوير،جهنمإلىدعوةبأنهالثهسبيلفيالجهادوتصوير،المجاهدينصورةتشويه

،إرهاببأنهالجهاداتهامخلالمن!!"جهنمأبوابعلى"دعاةبأنهمالمجاهدين

إلىتدعو،هابطةتافهةنماذجفيوتقديمهم"إرهابيون"،بأنهمالمجاهدينواتهام

يظهر!!منفرةمزعجةمقرفةصوروفي،والضحكوالتندروالسخريةالاستهزاء

منفوشوشعروطواق،ولحىدشاديش..الإسلاميبزيهم"مشايخ"صورفيالممثلون

وهن،والنقابالحجابلابساتنسائهموتقديم،مزعجمتقعروكلام،مقرفوشكل

..التصرفاتبأقبحيقومونوهم،الأعمالبأرذليقمن

ودعمأوتمثيلآوسيناريو،وقصةفكرةالمشبوه،المغرضالخبيثالمسلسلهذاإن

العلماءوبخاصة،ملتزممسلمكلويشوه،والصالحاتالصالحينمنيسخروتمويلأ،

ويشوه،واللحىوالعمائمالدشاديشأصحابمنوالوعاظ،والخطباءوالدعاة

هـ.1427رمضان24-م17/06/1020الشيل:(*)
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منوأعفأطهروهن،المنقباتالمتحجبات،الطاهراتالعفيفاتمنوبناتناأخواتنا

!!الأرضعلى

المبدأوهو،اللهسبيلفيالجهادمبدأ،"يشوهأنيريدالمشبوهالمسلسلوهذا

بدفلاإرهابأ؟الجهاديعتبرونوالأمريكاناليهودأليس..والسنةالكتابفيالأصيل

والأمريكاناليهودعرففيالمجاهدونأليس!!شعوبهمأمامالجهادعرلثيشوهأن

!!الإرهابيينبصورةالمجاهدينبتصويرعربيةتلفزيوناتتخدمهمأنبدفلا؟إرهابيين

والمجاهدين،الجهادمعالمتعاطفة،المسلمةالشعوبمنالمشبوهالمسلسلهذايريد

!!المجاهدينوتأييدودعممحبةعنتتخلىأن،معهمومنوالأمريكانلليهودوالكارهة

إلىودعوة،إرهابأرضهاعلىلليهودالمجاهدينوجهاد،بركةفلسطيناحتلال

فيأمريكايجاهدونوالذين،عريضةجنةإلىدعاةالمنطقةفيأمريكاعملاء!!جهنم

واليهودأمريكاتحاربأن!!جهنمأبوابعلىدعاة،إرهابيونوأفعانستانالعراق

والمجاهدين،الجهادومسلمونعربقوميشوهأنلكن،مفهوموالمجاهدينالجهاد

ياالإسلامسنام"ذروة"الجهاد!!والمحزنالمؤلمهوفهذا،والأمريكيينلليهودخدمة

وليسواهؤلاء،ياوأولياؤهالثهأحبابوالمجاهدونإرهابأ..ولاعنفآوليسهؤلاء،

والدعاة،والأمريكيوناليهودهمالإرهابيينإن.جهنمأبوابعلىدعاةإرهابيين

.!إالدينهذالأعداءخدمة،والمجاهدينالجهاديشوهونالذينهمجهنمأبوابعلى
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(،)؟رمضانبعدماذا

الحورمنبكأعوذإني"اللهم:وسلمعليهالثهصلىالثهرسولدعاءمنكان

..؟الحكيمالنبويالدعاءهذامعنىفما.(1)!"روكلابعد

حار:تقول،الماضيإلىوالعودة،الخلفإلىالرجوعبمعنىمصدر"الحور":

(!تميرابهءزتهقينإنتل+!مخوزآلجقنمنإته،لأ:تعالىقولهومنه.رجعإذا:الرجل

ويصيريموتأنبعدالحياةإلىيرجعلنأنهالكانرظنأي:14،0115الإنشقاق:1

ترابأ.

!يكؤرألتل:تعالىقولهومنه.والإنطلاقالتقدمبمعنىآخرمصدرو"الكور":

بعد،ويغشاهالنهارعلىيتقدمالليليجعل:أي،(لقلىغ!لمويكؤرآقثارآلتغايىغلى

الشمس.مغيب

بالثه،وسلمعليهاللهصلىالرسوليستعيذالدعاء:معنىيكونهذاوعلى

بعدالوراء،إلىالعودةومن،التقدمبعدالتراجعمنويحميهيعيذهأنمنهويطلب

.الأمامإلىالسير

نأ،رمضانشهرفيوالنشاطبالتقدمأحسواالذينوالأخواتالإخوةوأنصح

.!الكور!بعدالحورمنحمايتهممنهيطلبواوأنالدعاء،بهذااللهيدعوا

فيكبيرنشاطفي،رمضانفي"كور"حالةفيوالصائماتالصائمونكان

وصدقة،وتعليموتعلمودعاء،وذكر،قرآنوقراءة،وقيامصياممن،العبادات

قلبيةوسعادة،مشرقةروحيةوحياة،عاليةإيمانيةبحالةمنهمكلوأحس،!انفاق

.غامرة

هـ.1427شوال8-م31/10/0620:السبيل(*)
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وتألقه،ونشاطه"كوره"فيمنهمكليستمرهل؟رمضانبعدماذاولكن

نىالأخرىكانتنا!..آزئافسعيدآموفقأ،متقدمأكانذلكفعلإن؟وتفاعله

خاسرأ.

والبديل،الكسلهوالعباديالنشاطعنوالبديلالحور،هوالكورعنالبديل

يواصل..بلوالخسارةبالانتكاسةيرضىلاالموفقوالمؤمن،التراجعهوالتقدمعن

وتقدمه.وتألقهواندفاعهسيره

تحقيقفيوالاستمرار،الخيراتفيالتسابقعلحريصينالسعداءالربانيونكان

وتسابقأكورأ،يزيدهموالأعواموالشهورالأياممروروكان،والمنجزاتالمكاسب

وكسبأ.وعملأ

الإمامصاحبت-حنبلبنأحمدالإمامتلامذةأحد-الحربيإبراهيمالإمامقال

فيأجدهوكنتونهارأ،ليلأوحضرأ،سفرأوشتاءأ،صيفأسنة،أربعينحنبلبنأحمد

!إ.الأمسعنوعملآوطاعةوعبادةإيمانأازدادقديومكل

النوافل،منبالإكثارويربيهم،بالعزيمةتلاميذهيأخذحنبلابنالإماموكان

أستريح!أنوأريد،تعبتلقد:الإمابمأيها:لهوقال،التعبيومأأحدهمإليهفشكا

طويلا!!.قبركفيتسزيحوسوف،تموتغدأ:لهفقال

،الإمكانبقدر"الرمضاني"البرنامجفيبالاستمراروأخواتيإخوانيأنصح

فيبالاستمرار،رمضانفييؤدونهاكانواالتيالعباديةالفقراتأداءععلىوالحر

فيوالاستمرار،الأقلعلىأسبوعكلمنوالخميسالاثنينبصوم،النافلةصيام

والاستمرار،الضحىصلاةفيوالاستمرارالسحر،وقتوالاستيقاظالتهجدصلاة

المسجد،فيالجماعةصلاةفيوالاستمرار،الأقلعلىيوميبجزء،القرآنقراءةفي

الكور!!.بعدوالحور!اياهم..التصدقفيوالاستمرار،التعليمفيوالاستمرار
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(5)ااالألمانيانتحارالقسيس

"رجلأقدمحيثمؤخرأ،ألمانياوسطحدثمثيرأ،غريباخبراالأخبارتناقلت

إلىيشيرمثير،عجيبغريبانتحارهوشبالانتحار،علىألماني"مسيحيدين

الآخر!!الرأيواحترامالديمقراطيةتدعيأنهامع،المتسامحةغيرالغربيةالعقلية

فيدينرجلكانسنة،وسبعونثلاثعمرهفيسلبرغ""رولاندالألمانيالقسيس

لدينهالتعصبشديدمتعصبوهوألمانيا،وسطفي"إيرفورت"مدينةفيكنيسة

خطيرآ"تهديدا"ذلكويعتبرأوروبا،فيالإسلامانتشاريرقبوكان،وكنيسته

والحد،الإسلامأمامللوقوفالجادبالعملالقساوسةإخوانهينصحوكانلأوروبا،

.هناكورجالهاالكيسةتتخذهاالتيالإجراءاتتعجبهولم،انتشارهمن

علىاحتجاجأ"الانتحار"إ!إلاأمامهيجدفلمطويلا،الألمانيالقسيسوفكر

أمامالوقوففينظرهفيمقصرةلأنهاالكيسةعلى!انكارأ،الإسلامانتشار

!!لإسلاما

،(م2006-11-2)الماضيالخميسصباحفيهايعملالتيالكنيسةأماموقف

ثيابهفيأشعلثمله،المشاهدينالناسمنمرأىعلى،البنزينئيابهعلىوسكب

وحملوه،لإنقاذهالناسعليهوهجم،عليهالنيرانأتتحتىلحظةإلاهيامو!!رانلا

!!الحياةفارقماسرعانولكنه،المستشفىإلى

نأفيهاوذكر،انتحارهقبيلكتبهاالتيرسالتهعلىالناس"أرملته"وأطلعت

الأوروبية،المجتمعاتفيللإسلامالسريعالانتشارهوالانتحارعلىحملهالذيالسبب

هـ.1427شوال15-م7/11/0620:السبيل(*)
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أرادوأنه،والتوجيهوالفكرالرأيوقادةوالعلماء،والمثقفونالشبابيعتنقهحيث

فإنالإسلامأمامالكنيسةتقفلموإذاأوروبا""أسلحةخطرمنيحذرأننفسهبحرق

المنتحرإ!القسيسنظرفيكارثةوهذه!المستقبلفي"إسلامية"ستكونأوروبا

واخوانههووإنه،حقيقةللإسلاممحاربتهوإن،خطيرةالقسيسانتحارحادثةإن

لإطفاءعليهيقدرونماكلوأنفقوا،الإسلامأمامالوقوففيجهودهمكلبذلوا

بعجزهمعملياعترافإلاالرجلذلكانتحاروما،هدفهمفيفشلواولكنهم،نوره

!!وفشلهم

"أسلمةمنيخافونولماذا؟أمامهيقفون؟ولماذاالإسلاميحاربونلماذا

موضوعيينكانوا؟لوالإسلامفيالغربيوندخللوعليهماذامو؟"ابوروا

الخير،يريدونلالكنهمبه،واستبشروابذلكلرحبواحقيقةمتسامحين"ديمقراطيين"

.الناساهتداءويزعجهم

الرأيقادةوعلى،لهالمشرقوالمستقبل،اللهبإذنومنصوروظاهرمنتشرالإسلام

والاستضاءةفيه،الدخولمصلحتهمومنذلك،معرفةوالرصدالأبحاثومراكز

ويقتلونوغما،هماويموتون،سيفشلونلأنهم،مواجهتهبعدموننصحهم،بنوره

الألماني!القسيسفعلكماأنفسهم

يحز\نإلأآدئكاؤيةيبألهوهالزأدئؤنوريطفوأآيريدولت!القائلاللهوصدق

فطالر!الحيئؤديينىد!آبرسصوتهفىآزسملآلذك!هؤ!آئبهعروت!!يرةوتؤلهؤربم

علىتعليقانجدولا(33-32:)التوبة(!آتمشركوت!يرةؤلؤ!لإءآلديمخغل

آلذشانيآدئهةر!صنيلقآنيظنمنكا%!تعالىقولهتذكرمنخيرافيسلبرغانتحار

"ص.ى!*صصص"ص
(!تيي!قاكيذهيذهبنمملفلمننهزليقطغثمالشماءإلىيب!حملففيخددوآلأخرص

.(1)الحج:ه
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استرهبوهم..)*(

!!..برهاإ..بهاإر..رهابإ

هذه..الدارجةالإعلاميةواللغة،الأيامهذهفيالرائجةالبضاعةهو""الإرهاب

العالم،فياللغاتمختلفوفي،المراتآلاف"ثانية"كلفيتتكرر""البغيضةالكلمة

عنوانأمريكاتجعلهاالم،والمكتوبةوالمسموعةالمرئية،الإعلاموسائلوبمختلف

كلواليهودأمريكاتجعلالم؟والمسلمينالإسلامعلىالرابعةالعالميةحربهاوشعار

إرهابيأ؟مستقيمشابوكل؟إرهابيةملتزمةمسلمةامرأةوكلإرهابأ؟إسلاميمظهر

"بيتتسكنكانتالتيالعائلة"حماس"،إرهابأمامأنفسهمعنيدافعوناليهود

،إرهابيونالفجرقبلفراشهمفيينامونكانواالذينوالأطفال!إرهابية"حانون

دفاعحالةوفيحقعلىواليهود..إرهابيةالأولعامهاتكمللمالتيالطفلةوتلك

فيبرأسهاوألقىجسدها،عنرأسهافصلصاروخأعليهاأطلقتعندماالنفسعن

"!!برافو"!!عرا!ثلا

"السلوكداحسنعلىللحصولمضمونأسلوبوالإرهابيينالإرهابوشتم

في""الببغاواتويردد..""هباتهمونيل،رضاهمإلىوالوصول،الأمريكانعند

عجيبة،ببغائيةبطريقةأمريكابهإليهمتتوجهمااللغاتوبمختلفالبلدانمحتف

وألسنتهموآذانهموعيونهمعقولهم"يشغل"العالمبلدانمختلففيكثيرونفهناك

التي،الذكية""الريموتبطريقة،واشنطنمنالعالمفيالمتحكمالأكبر،الشيطانذلك

الضحية!عندالإنسانيةجوانبكلعلىتقضي

هـ.1427شوال22-م14/11/0620:السبيل(*)
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معنىما!الناساسترهابعلىحريصة-كلهالعالمفي-وببغاواتهاأمريكاإن

دائمأوجعلهم،الناسإرهابهو:معناهالاسترهاب؟هوماترى؟ياالكلمةهذه

قليلأ،أعصابهمتستريحوأنيهدأواأنالناسحاولوكلما،متوترينقلقينخائفين

مكانفيأشخاصينفذهجديدأ،مدروسأحادثأ"وافتعلوا"،الإرهابالأمريكانأحيا

والمبرمجون،اللغاتبمختلفالببغاواتفيهاويشزكإياها،الإعلاميةالزفةلتنطلقما،

!!واشنطنمن

وجنودهفرعونإنهمقدماء،"إرهابيون"استخدمهاقرآنيةالكلمةهذهإنثم

الآياتهذهمعألنقرأ..الحقمنمعهوما،السلامعليهموسىحاربواعندما،وآله

آنيريد!غيجملسئحرهداإثيرغؤنقوريمنأئملأقاذ!:تعالىقال..وفهمبتدبر

يآتوك!حئثرينآتقدآبمبفيؤأزسملوآخاة\رجةقالوأ!تةمسوئفضاذاآزعكغيمنتحرج!

آلفايين!مخق!تاإنلاخرأبالمثقالوأيرغؤنآلشحرةوجا!عييصسئجيربكذ

آلمققينمخننكونآنوإفآتققآنإئآيخولمعقالوأ!آتمقربينلمنؤإئيهتمتغئمقاذ

عظيص!ب!ييخيروخذكلوآشزهبوهثمألالم!آغبشتحرؤأآلقؤأققخآآتقؤآقال!

-901:)الأعراف(!تأفكونماتفقفقيق!داعصاكآليئ\نموسى+إذؤآؤحتتآ!

171).

توكيدعلىتدلهناوالتاءوالسينوالهمزة..أرهبوهم"استرهبوهم":أصل

،الأعصابمتوتريوجعلهم،المشاهدينقلوبإلىووصوله،الإرهابحصول

عنحكيمتعبيرأصدقهيالمعجزةالرائعةالقرآنيةالكلمةوهذهالمشاعر..مشدودي

.!!الآنالعالمفيالمنتشرة"الإرهابية"المقامة
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(!)ااالفهحياك:الضاريالحارث

والمسمياتالأسماءهذهوتبقىتامأ،انطباقأأحيانأمسمياتهاعلىالأسماءتنطبق

الشهيدالإمامالمعاصرةالأسماءهذهمقدمةفي.متواصلةوقدوات،مضيئةأعلامأ

كانوالذي،مولدهعلىعاممائةمرورأيا!قبلاكتملالذيالثه،رحمهالبناحسن

"الإخوانالحيالإسلاميالتنظيمهذاوبنىالبناء،عفيخاطرازذا"بثاء((

ممنخليفتهوكانالحمد.ودئهوالاجتثاثالقلععلىاستعصىوالذي.."المسلمون

وصخرةثابتةهضبةكانالذي،اللهرحمهالهضي!"حسنمسماهعلىاسمهانطبق

مفكريمقدمةوفي.والخارجالداخلفيالأعداءمحاولاتكلعليهاتحطمت،صامدة

تمامآ،مسماهعلىاسمهانطبقالذيقطب"،"سيدالرائدالأستاذالمسلمينالإخوان

الفكرعالمفيقطبأوعاشحرأ،أبيأعزيزأسيدأالقصيرةالإسلاميةحياتهفعاش

والجهاد.والمواجهةوالعلموالدعوة

-"عزام"عبداللهالشهداءوسيدالمجاهدينأميرالظاهرةهذهعليهتنطبقوممن

إلىدفعتهالتي،المتجددةعزائمهوفيدثه،عبوديتهفيبعدهلمنقدوةكانالذي،اللهرحمه

سيكونفماذاالأيامهذهفيحيأكانولوالمتجدد..البصيرالواعيالصادقالجهاد

!!؟هلوأتباعهاأمريكاتصنيف

"حارثالدكتورالمجاهدالإمامالأيامهذهفيالظاهرةهذهعليهتنطبقوممن

العميلةالحكومةاكتشفتوالذي،العراقفي"المسلمينعلماء"هيئةرئيس،"الضاري

!إباعتقالهمذكرةفأعدت،مجرمإرهابيأنهمؤخرأهناك

العلماءوإخوانههو،وبمواقفهبهوإعجابيالجاهد،الإماملهذامحبتيأخفيولا

العراقفيتشكيلهارجالهاالخبيرالحكيماللهألهمالتي،المجاهدةالهيئةهذهفي،المجاهدون

هـ.1427شوال29-م21/2006/11:السبيل(*)
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الهيئةهذهفيالمجاهدينالعلماءأنوأعتقد..بأيامالأمريكانبيدبغدادسقوطبعد

البصيرةالإسلاميةالقيادةيمثلونمنخيرهم،"الضاري"الحارثهذابقيادةالمجاهدة

بدعةأنصارمنودعكخصوصأ..السنةولأهلعمومآ،العراقفيللمسلمينالواعية

يجاهدونأصحابهاواتركجوع،منتغنيولاتسمنلاالتي،الضالة"السلمي"الجهاد

بغداد!!فيالخضراءالمنطقةقصورفيالأمريكان

عشيرته،وأهلوجدهأبيهعنوالبسالةالشجاعةالضاريالحارثورثلقد

حارثوهو،العراقمجاهديعنهواسألمجاهد،إمامووالدهمجاهد،شيخفجده

مجاهد.ضاري

الذي!الأسد"الحيواناتملكصفاتمنو!الضاري""الحارث"أنننسىولا

الجهاديةالجاهدالضاريالحارثالإمامهذامواقفوإن..الغابةحيواناتكلتتبعه

فيالبشرقتلة""الصفويينالجرمينلجرائمكشفهوإن،مشهودةوالأمريكاناليهودضد

!إاللهشاءإناللهعندلهشهادةالجهادخطعنالتخليرفضهوإن..معلومةالعراق

المنطقةحكومةتكتشفالمجاهد،الإماملهذاالجهاديالرصيدهذاوبعد،والآن

العراقفيالمسلمينمحتقرة،ومحاكمتهاعتقالهويجب،إرهابيأنه(!!)المحروسةالخضراء

وخارجها.

طريقهووالود،والحبوالذكروالشهرةوالكرامةالعزةطريق:للمشايخوأقول

الطريق،أنتم"تضلوا"لاأنوارجوللأعداء،المجاهدينوإخوانهالضاريالحارثهذا

صنعآ!!.تحسنونأنكموتظنوا
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النجار*(فاطمةالمجاهدة

والمرئيةوالمسموعةالمقروءةالإعلاموسائلفيتردد،مباركاسمالنجار":"فاطمة

لجهادرمزأوأصبحتكبير،جهاديبطوليبعملقامتحيث،الماضيةالأيامفيكثيرآ

النساء..منالعجائز

ولها،وولدانبناتسبعلهاسنة،وخمسونسبععمرها،المجاهدة"جباليا"منإنها

ومعارفها.وجيرانهاوأهلهاوأحفادهاأولادهامنمحبوبةوهيحفيدأ،وأربعونواحد

فيهمنوكلالجهاد،بطابعبيتهاأهلوطبعت،جهاديةمحمد""أمالحاجةحياة

الجهاد،عنتتوقفولمبيتها،وهدموااليهود،منهاوغضبومجاهداتمجاهدون

الجهادية،مسيرتهاوواصلت"المؤبدات"،منبمجموعةوحكموهمأبناءها،واعتقلوا

وتدربت،!القسام"كتائبإلىوانضمت،العسكريالقتاليالجهادمعتركودخلت

-نطاقها"ةفلبست،الاستشهاديةبالعمليةقيامهاموعدحانوأخيرأ..القتالعلى

منمجموعةنحووتوجهت،ثابتةجهاديةبخطواتوسارت-الناسفحزامها:آسف

محمود:الرحيمعبدالشهيدالمجاهدرعا!ثلاقالهمايرددحالهاولساناليهود،الجنود

الردىمهاويفيبهاوألقيراحتيعلىروحيسأحمل

العدايغيظمماتله!اماالصديقتسرحياةفإما

الخطىإليهأغذولكنمصرعيأرىإنيلعمرك

هـ.7241القعدةذو7-م82/11/6002:السبيل(*)
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مجموعةب!صابةالعدوواعزف،الاحتلالجنودوسطالناسفحزامهاوفجرت

الله،عندمتقبلةشهيدةبارئها،إلىروحهاوصعدتجسدها،أجزاءوتطايرت،منهم

الله.شاءإن

العملياتفلسطين"عجائز"دخلتلقد،الجهاديةالحالةبهذهاليهودوفوجئ

""الشباببعدهنووقبلهن،المجاهدات"الصبايا"قبلهندخلهاكما،الجهادية

ويتزايدالأعداء،جهادفيوأجناسهوأصنافهالشعبفئاتكلوتشزك..المجاهدون

والصالحاتالصالحينمنالملايينإلىإضافةيتناقم،ولاوالمجاهداتالمجاهدينعدد

ربهمويدعون،إليهويتشوقونالجهاد،إلىيتطلعونالذينوالحدود،الأسوارخلف

سبيله.فيالشهادةشرفنيلبصلواتهم

تقرأوهيوعظيمأ،مؤثرأمحمد""أمالشهيدةالحاجةالمجاهدةمنظركانوكم

رأسهاوعلىبعدها،منإلىتوجيهاتهاوتقدموصيتها،وتتلو،المجاهدةرسالتها

تتمنطقوهيمنظرهافيوالأروعوالأجمل،القسامكتائبرمزالخضراء""العصابة

وسطها.علىبرشاشها

وسطها،علىرشاشهاوتضعثيابها،تحتالناسفحزامهاتفهمعفلسطينيةعجوز

لعدوها..وتتوجه

"الرجال"منالملايينعلى،المجاهداتورفيقاتهاهيمحمد،أمالحاجةوتفوقت

وصدق..السلامسرابخلفولهثوا،الضياعأنفاقفيوساروا،الطريقضلواالذين

المتبي:قولفيها

الرجالعلىالنساءلفضلتهذيكمثلالنساءكلفلو

للهلالفخرالتذكيرولاعيبالشمسلاسمالتأنيثفما
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(")االإعجازإقثاة

عنللحديثئقافيعلميإسلاميمؤتمرالماضيالأسبوعفيالكويتفيانعقد

العالمورابطةالكويتيةالأوقافوزارةنظمته،"والسنةالقرآنفيالعلمي"الإعجاز

مجموعةفيهوشارك،والسنةالقرآنفيالعلميالإعجازوهيئة،السعوديةفيالإسلامي

..القرآنفيالعلميالإعجازعنتتحدث،منوعةترآنيةأبحاثأوقدموا،الباحثينمن

الإسلامية.الفضائياتبعضعلىالمؤتمرفيجرىمابعضتابعناوقد

المؤتمرأننرىأنناإلا،"القرآنفيالعلمي"الإعجازمصطلحعلىتحفظناورغم

وحججأموضوعيةأدلةوعرض،الإسلامإلىوالدعوة،للقرآنجيدةخدمةقدم

..وسلمعليهاللهصلىمحمدنبيهإلىبهأوحىالثه،كلامالقرآنأنعلىتدل،مقنعة

إلىوندعو،المعاصرينوالمثقفينللعلماءالقرآنتقديم"تجديد"إلىندعوإننا

العصر،هذالإنسان،القرآنفيالعلميةوالحقائقوالموضوعاتالمضامين"استخراج"

نماذجوالمضامينالحقائقهذهنسميأننرىولا.الموضوعيالعقلانيالمثقفالعالم

بهوقعالذي،القرآنلإعجازالوحيدالوجهأننرىلأننا،القرآنفيالعلميللإعجاز

ويجب..."البياني"الإعجازهو،ونقضهمعارضتهعنالكفارعجزوالذيالتحدي

نأعلىيقينيةأدلةأنهاعلى-كثيرة-وهيالقرآنفيالصادقةالعلميةالحقائقتقديم

!!اللهكلامالقرآن

منلمجموعةوسررنا،الكويتفيالإعجازلمؤتمرالختاميالحفلتابعناوقد

فيالأوقافوزارةأنأهمهاومنالمؤتمر،علىالقائمونأذاعهاالتي،السارةالبشارات

وقعوقد.القرآنفيالعلميبالإعجازخاصة"فضائية"قناةإنشاءقررتالكويت

هـ.2741القعدةذو41-م5/21/6002:السبيل(*)
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أحدواقزح!ذلكلمتابعةلجنةوتشكيلإنثمائها،ترارالكويتيةالأوقافوزارةوكيل

الثه..ب!ذنقريبآالبثوستدأالإعجاز"،"قناةتسمىأنالمشاركين

،الدولمختلففيبهخاصةإذاعاتللقرآنيكونأنومباركوسارعظيمشيء

"المجد"قناةمثل،خاصةفضائيةقنواتللقرآنيكونوأن،القرآنإذاعاتتسمى

وستتبعها،البثوشكعلىالإعجاز""قنهماةهيوها،للقرآن!الفجر"وقناةللقرآن

نقولونكاد،العالمينربدثهوالحمد!!عامةإسلاميةقنواتأوخاصةقرآنيةقنوات

القرآنيةالقنواتهذهلمتابعة،مسلمبيتكلإلى"الستلايت،إدخالبوجوب

الشيطانية،القنواتعنالهادفالنظيفالجادالإسلاميالبديلوهي،والإسلامية

..والكلامالمناظرمنوالحرام،البرامجمنالتافهإلاتعرضلاالتي

أعداؤهضاعفوكلماظاهر،منتشرنورهوإن،ومتقدموظافرزاحفالقرآنإن

وانتشارآ..تقدمآالقرآنويزدادعجزآ،يزدادوننورهوطمسحربهفيجهودهممن

الأوروبيينالعلماءأحدقيامالمذكورالإعجازمؤتمرفيجرىمالطيفومن

العلمية،وحقائقهالقرآنعلىوثناؤه،الجميعأمامبالشهادتينونطقه،إسلامهبإشهار

ماتؤكد،عظيمةحقةشهادةللقرآنقدمالذي،التشيكيذميلان"البروفيسوروهو

.!الحبيبالقرآنلهذاالمشرقالعلميالمستقبلمنقلناه
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المتجدد)5(المبدعالحيالقرآن

حتىمستمرةهدايةرسالةوأنهجميعأ،للعالميناللهخطابأنهالقرآنطبيعةمن

عناصرالقرآنهذايضمأنتقتضيللقرآنالخاصةالطبيعةوهذه،الساعةقيام

طليقة،قوية،هائلةطاقةفيهيكونوأن،خلاقة"إبداعية"ومعاني،قوية"ديناميكية"

الأممعبر،الأجياللكلالثماروتقديمالعطاء،وتجددالأداء،استمرارعلىقادرة

!لقرونوا

وهو،دافقةدافعةحياةولأنه،قويةروحولأنه،وهدىنورلأنهحي،القرآنإن

فيملحوظالمؤئر،والتفاكلوالتجدد،النماءهذاوإنمتجدد،متفاعلوهونام،ممتد

المعجز..المؤثرالحيالثهكتاب

لاله،الديناميكيةالتفعيليةالسمةوهذه،للقرآنالإبداعيةالطبيعةهذهلكن

علىتلاوتهوأحسن،قراءتهداوملوحتى،الهادئالساكن،العاديالمسلملهايلتفت

المسلمينمعظمولذلك..وآياتهسورهوحفظتفاسيرهعلىواطلع،القراءاتكل

!اعجازه،معانيهفيمباركوأنهفقط،العظيماللهكتابأنهعلىالقرآنإلىينظرون

!!يحصىلاماالمعانيمنفيهوأن،وحفظهتلاهمنوثوابأجروفي

أين؟وحيويتهروحهأينلكنفيه،شكلاصحيح،القرآنفيموجودكلههذا

استعدادعنده"ترآنيا"،مسلمآيتطلبهذا؟وتدفقهتحديهأين؟وتفاعلاتهإبداعاته

.المتجددةوحياتهالقرآنروحمعللتفاعل،متألقعال"وحركي"روحي

هـ.2741القعدةذو12-م21/21/6002:السبيل)ء(
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القرآنيالإبداعمعالحيللتفاعلالمؤهلالمتميز،القرآنيالمسلمهذاإلىيشير

فيشهآلتايىكتنيننلوءيضيثىلهؤ،تبماوجعقناقةخ!تتئماقتتا!1ؤمنكأن:تعالىقوله

.(221:لأنعام)ا(يمتابخايىجثتسىآلظلخ!ئ

اللهرضيمسعودبنعبدالثهالجليلالصحابيقولالمتميزالمسلمهذاإلىويشير

"ئوروا:قولهفيوذلك،القرآنمعللتفاعل""حركيةطريقةإلىأرشدناعندماعنه،

آياتإلىالبصيرالنظربإنفاذ"القرآن"وتثوير!!"ومعانيهكنوزهتستخرجوا،القرآن

وحقائقها.!ارشاداتهاإيحاءاتهامنوكلماتها،حروفهاخلفماورؤية،القرآن

الشهيدالرائدالمفسرالعصر،هذافيالمتميزالقرآنيالعالمالحقيقةبهذهوصرح

لمنإلاكنوزهيفتحلاالقرآنهذا"إن:يقولكانعندماالثه،رحمةعليهقطب،سيد

."..الباطلأصحاببهويواجه،الواقععالمفيبهيتحرك

وهم،إليهيحتاجونماالمسلمينأجيالمنجيللكليقدمالمباعالحيالقرآنإن

تقدمالمبدعةالحيةآياتهوإن،السابقةالأجيالتجدهلممماالمفيد،الجديدعندهيجدون

للأجيالتقدمهلمماواللطائفوالفوائدوالإيحاءاتالإشاراتمنالجديدةللأجيال

لطائفهاتجددتلكنوحروفها،كلماتهاتتغيرولم،الآياتهيوالآيات!السابقة

لاوالتأويلالتفسيربابولذلك..القرآنهذامنزل،الحكيماللهوسبحان!ودلالاتها!

قادمجيللكلالقرآنوسيبقىتستنفد،أنيمكنلاالقرآنودلالات،يغلقأنيمكن

مؤثرأ.مبدعأجديدأ
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(")ااالكرميحسن

قناةعلى"خاصة"زيارةبرنامجإلىبالاستماعالماضيالسبتمساءاستمتعت

"حسناللغويالأديبالمعمرمعللحديثالبرنامجمعدخصصهالذي"الجزيرة"

محمودخطابمنمغموممهموموأناإليهواستمعتالبرنامجشاهدتوقد"الكرمي

بالانزعاجأصيبواوأخواتناإخواننامنكثيرينأنوأعتقد!وتداعياتهالثهرامفيعباس

منأوفتحمنسواء،حماسبهاتواجهالتيالكثنةالمتواصلةالمؤامراتمن"و"القرف

أوروبيين.منأوعربمنأواليهود

السياسة"قرف"عنوالأخواتبالإخوةأبتعدأنالعددهذافيوأحببت

"حسنالجادالباحثاللغويالأديبهذاعنكلماتاحدثهموأنقليلأ،والسياسيين

."الكرمي

فيويعجبك،عمرهمنسنةمائةتجاوزأنهأي،1905مواليدمنالكرميحسن

الجزئية،التفاصيللأدقوسردهاستحضارهوحسن،العاليةوحافظتهذاكرتهالرجل

جدأ.المتقدمةالسنهذهفيوهو

وأتعببدونيوميآ،عديدةساعات،وتواصلبدأبيعملجدي،جادرجلإنه

إلىأشارتعندماالعمر،فيكبيرةامرأةوهيحفيدتهكلاممنعجبتوكمملل،

خمسةمنأكثرالزاويةهذهفيجلس:وقالت،لندنفيبيتهغرفإحدىفيلهزاوية

!!ومعاجمهقواميسهفيهايؤلفوهو،توقفأوتعببدونعامآ،وثلاثين

هـ.2741القعدةذو28-م91/21/6002:السبيل(+)
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الإذاعيالكرميحسنبرنامجعلى""الخمسينياتأواخرفيأذنايتفتحت

وكنت،السنينعشراتتقديمهواصلوالذيقول"،على"قوللندنإذاعةمنالشهير

الكرميإلقاءإلىوأستمع،بشوقالأسبوعيموعدهأنتظر-غيريالملايين-مثل

عشراثنيفيالبرنامجهذاحلقاتأصدروقد،الواضحالجهوريالمتأنيالشعري

مجلدأ.

أعدحيث،والإنجليزيةالعربيةاللغتينمنمتمكن"عصامي"الكرميوحسن

مثل:،وبالعكسالعربيةإلىالإنجليزيةمنوالقواميسالمعاجممنمجموعةبمفرده

..والهاديوالمنار،،المغني

بعفالموجودينلبعضيصححوهوالمذكوراللقاءفيبالكرعيأعجبتكم

منهأصغرهومنيذكرعامالمائةجاوزعجوز..نسيهبماويذكره،الشعريةالأبيات

الأشعار!!مننسيهمابعضعامأأربعينمنبأكثر

معد،"كليب"ساميللأستاذقالعندمابالدهشةواصبتفوجئتأننيوأعزف

"الفكربعنوانقريبآ،وشصدر،المطبعةفيالآنهوكتابمنأخيرآفرغإنهالبرنامج

الكتبويؤلف،مبدعةطاقةويمتلك،وعزيمةهمةعندهزالتماأنهأيوالتفكير"!

الشاعر:قولعليهينطبقألاسنة،المائةتجاوزبعدما

الأجساد..؟مرادهافيتعبتكبارآالنفوسكانتوإذا

منالإسلاميللشباب،الكرمي"حسناللغويالأستاذنموذجأقدمإنني

والمثابرةوالهمةالجديةفيعبرأمنهيأخذواأنإلىوأدعوهموالفتيات،الفتيان

..واللامبالاةوالغثائيةوالسذاجةالغفلةعنيتخلواأنمنهموأطلب،والعصامية

.8411:البقرةأ!(آلخثزلئقآشتبعؤ(فؤئؤيهآيرنهةترلئي،
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(!)دينكممنحفرواالذينيئساليوم

يوموسلمعليهاللهصلىمحمدنبيهعلىاللهأنزلها،كريمةآيةمنجزءالجملةهذه

النعمة.!اتمامالدينبإكمالالمسلمينعلىفيهاالثهوامتن،عرفة

:قال،شهاببنطارقعنالبخاريرواهاالتي،الصحيحةالروايةهذهلنتدبر

لو،اللهكتابمنآية:فقال،عنهاللهرضيالخطاببنعمرإلىاليهودمنرجلجاء

قال؟الآيةتلكوماعمر:قالعيدأ!!نزولهايوملجعلنااليهودمعشرعليناأنزلت

آلتؤتمؤآخشؤليتخشتؤممتمقلآدي!يكغيمنآثدينكقروأتيم!ى!آتتؤتم:تعالىقولههي:اليهودي

لهفقال.(3.:)المائدة(ييناآقيشثغثكغؤريميتيغختىعييهغؤآكضتينكئم2ثكثمآكققث

واقفوهووسلمعليهاللهصلىاللهرسولعلىأنزلت،أنزلتأينلأعلمإننيعمر:

(1)!!الجمعةيوم،بعرفة

هذهأهميةإلىالمسلمينالتفاتاليهوديلذلكيبينأنعنهالثهرضيعمرأراد

يومترولهاكانلقدواحدأ،عيدأوليس،عيدينترولهايومجعلواحيث،الكريمةالآية

السنةتلكفيعرفةيوموكانعيدأ..المسلمونوجعله،السنةأيامأفضلوهو،عرفة

هوالجمعةيومأنومعلوم،جمعةيوموسلمعليهاللهصلىالثهرسولفيهاحجالتي

للمسلمين.الأسبوعيالعيد

أوردهاالتي،الحادثةهذهأمامطويلآالوقوفإلىوالأخواتالإخوةوأدعو

منفيهامابعفىإلىوالانتباه،الكريمةالآيةهذهأمامطويلأوالوقوف،البخاري

لووحبذا،الحجةذيمنالمباركةالعشرةالأيامهذهيعيشونوهموقواعد،حقائق

هـ.1427الحجةذو5-م26/06/1220:السبيل(*)

.6064/البخاري(1)

389

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ذكرهماببعضىالاسزشادويمكنهم،القادمعرفةيومساعاتمنمهمأجزءأأعطوها

.""الظلالفيالآيةلهذهتفسيرهفيقطب""سيدالرائدالمفسر

الآيةهذهفيهينزلأنالحكيماللهشاءالذي،عرفةيومبهالمراد:""اليوم

علىالقضاءمنالكفاريأسمنها:،هامةسارةببشرياتفيهايبشرهموأن،للمسلمين

.الإسلامبأنهاالمسلمينهويةوتحديد،النعمةوإتمام،الدين!اكمال،المسلميندين

"حراء"،غارفيوسلمعليهاللهصلىاللهرسولعلىالوحينزولبدايةبينما

الدعوةعمرهيسنة،وعشرونثلاثالوداعحجةفيعليهالآيةهذهنزولوبين

جهدآالإسلامأعداءيدخرولم،وسلمعليهالثهصلىالرسولحياةفيالإسلامية

الثلاثة:بمعكسراتهم،عليهالقضاءععلىوالحرالإسلاممحاربةفيالمدةتلكخلال

هدفهم،تحقيقعنبعجزهمالنهايةفيواعزفواواليهود،والمنافقونالمشركون

الكفاربيأسعرفةيومفيالمسلميناللهبشرولذلك،المسلمينمواجهةفيوفشلهم

قرونعبراستمرارهاملاحظةالقرآنيةالحقيقةهذهفهمفيواللطيف...الإسلامأمام

قوىكلمن،شرسةبحربالإسلامووجهترنأعشرخمسةفخلال،الإسلاميالتاريخ

وانتهت..عليهالقضاءبهدف،والمجالاتوالوسائلالأساليبوبمختلفالكفار،

.الإسلامأمام"يأسهم"بإعلانالمعركة

الحاقدةالعالميةالصليبيةاليهوديةللمعركةخطيرأتصعيدأالأيامهذهفيونشهد

والبلدانالمواقعكلوفي،والوسائلالأسلحةوبمختلف،والمسلمينالإسلامضد

تابعواولو،الإسلامعلىالقضاءمنيأسهمعلىالمبشرةالأموروتدل،والميادين

هذهلعرفواوغيرها،والصومالوفلسطينوالعراقأفغانستانفي:الساخنةالجبهات

.للإسلامالمستقبلبأن..الجازمواليقين،الحقيقة
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(")الهجوموس!حقائق

العدوانيالهجومفيمتواصلأتصعيدأالعصيبةالأيامهذهفيالمسلمةالأمةتواجه

فلسطين،يحتلونالذيناليهودبقيادة،والطغيانوالبغيالكفرقوىعليهاتشنهالذي

بصير،مسلملكلبدولا..البلدانمختلفويوجهون،الأمريكانبلادويحكمون

المثيرةأحداثهإلىينظرأنمن،قرآنيةإيمانيةببصيرةالمتصاعدالهجومهذايعيش

أساسعلىمعهيتعاملوأن،الهاديالكاشف"القرآن"بمنظارالخطيرةوتطوراته

الأصيلة.القرآنيةالإيمانيةالحقائق

الجديد،العامهذامطلعفي،والأخواتالإخوانمنأعزائيأذكرأنوأحب

نشراتيتابعونوهميستحضروها،أنإلىوأدعوهم،القرآنيةالحقائقتلكببعضر

،وندواتبرامجمنفيهاوما،الفضائياتمختلفإلىالنظرويواصلون،المثيرةالأخبار

.وتعليقاتوتحليلات

يكونولن،الأوليكنلمالمسلمةالأمةعلىالصليياليهوديالهجومهذا-1

جولاتوستعقبه،الإسلاميالتاريخطولعلىعديدةجولاتسبقتهحيثالأخير،

فتكأوالأكثروالأخطر،الأشدأنهالهجومهذايميزممالكن،شديدةأخرىومعارك

تتيسرلمالتي،الحديثةالمتطورةالتكنولوجياوسائلبكلمدعوملأنه،الأمةفيوتأثيرأ

السابقين.لدى

هذامنأهدافهمتحقيقفيينجحوالنوالأمريكاناليهودأنهذامعنى-2

القادمةوالأيام،العراقوفيأفغانشانفييتخبط"بوش"هووها..الشرسالهجوم

هـ.2741الحجةذو91-م9/1/7002:السبيل(*)
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وستبقىحيةالمسلمةالأمةوستبقى،والإحباطاتالهزائممنالمزيدولنظامهلهتحمل

علىيقضىولنأبدآ،الأمةهذهعلىيقضىولن!حيةفيهاوالقوةالحيويةعناصر

.والإسلامالقرآنفيالمتمثلةروحها

هوبل،المسلمةالأمةفيوتسليةنزهةشكونالشرسالهجومأنهذايعنيلا-3

منكثيرفيهوستترف،والآلامالتضحياتمنكثيرأفيهوستدفععليها،جدأخطر

فهذهضير،لالكنجدأ..غاليأالثمنوسيكونالكثير،الأمةفيهوستخسرالدماء،

بسخاء،البذلعلىنفسها"توطن"أنللأمةبدولاوالجهاد،والمعركةالحياةطبيعة

فيالمنتصرةهيلأنهاالخسائر،وكثرةالدماء،وغزارة،الثمنضخامةتهولهالاوأن

!أقولمامصداقفسيرىيعشومن..النهاية

المؤمنيدركهالحسناتفيهوإن-الشرساليهوديالهجومهذاحسناتمن-4

أرانا،الحقيقيةصورتهمعلىلناوقدمهم،كثيرينعن"الغطاء"أزالطأنهالبصير-

..أقوامهمعلىوعاونوهم.المعتدينإلىانحازواالذينوالأمريكاناليهودأعوان

والمحللين،المنظرينومن،والمسؤولينالحكاممنطويلطابورالمفضوحونوهؤلاء

تنسىأنللأمةيجوزولا،والأقلياتالطوائفومن،والحزبيينالإعلاميينومن

بماتعاملهموأنعليها،أعداءهاوأعانوا،الحاجةوقتخذلوهاالذينهؤلاءمواقف

العادلة.""التاريخبمحكمةوتحاكمهم،يستحقون

وقتنصروهاالذين،البررةأبنائهاعلىتتعرفأنالمسلمةالأمةعلى-5

همالصادقونهؤلاء..الأمةأفرادمنوأعوانهمالأعداءواجهواوالذين،الحاجة

"الخياروهو،المضمونالناجحالوحيدالخياراعتمدواالذينالبصيرونالمجاهدون

،الصادقونالقادةهمهؤلاءاستشهاد!!أونصرجهاد:إنه:قائلينوهتفوا،"الجهادي

وروادها..وكواكبهاوسادتها،أساتذتهاهم،الجاهدةالأمةلهذهالحقيقيونوالزعماء

.إإذمأولامدحألا،يذكرونلاوالآخرون
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دونك!ا..)!(منبطانةتقخذوالا

بهموجيء،والصليبييناليهودمنالكافرينبالأعداءالمسلمينبلادامتلأت

بأدقيقومون،ومحللينوباحثين،ومبرمجينومخططين،ومستشارينخبراءليكونوا

أخطرويقدمونوالخفايا،الأسرارأدقعلىويطلعون،والتحليلاتالدراسات

..التوصيات

الأعداءوزعماءلقادةمتتابعةلزيارات"محطة"المسلمينبلادعواصموصارت

مصالحمعيتفقلامما،يطلبونمامنهمويطلبون،بالمسؤولينفيهايجتمعون،الكافرين

تلكمننموذجإلاالمنطقةإلى"كوندا"الأمريكيةالآنسةزيارةوما!!المسلمين

خصوصياتأخصفيالأعداء،منمباشر"تدخل"منتحملهوما،الزيارات

!!المسلمين

آياتفي،الأيامهذهفيالمسلمينبلادفيالمسؤولونبهيقوممامنالثهحذرناوقد

منهم.بالحذروطالبتنا،حقيقتهمعلىالأعداءلناقدمت،صريحة

لآسورةمنالآياتهذهأمامالمطولةالوقفةإلىوالأخواتالإخوةوأدعو

هذهفيوالأمريكانوالصليبييناليهودالأعداء،علىانطباقهاوملاحظة،عمران

الذين،المسلمينمنالمسؤولونبهايتصفالتيوالبلاهةالسذاجةوعلى،الأيام

الكريم.القرآنآياتيخالفون

ماوذو(خ!الالونكختةلا3ونكغقنبطاتةتخخذو(لاةاتنو(آلذينتآئها!:تعالىقال

بمتمإنالأيمئثكئمآ!تبقذآكبزضذوزفئمقخقوماآقؤههغمقةآح!غتلآتذتقذعنتئم

ولمذاةامتاقائوسأثقوكئمإدابأئكئبتمريىوئؤمئونيجتونكئمؤلائحتوتهتمأؤلأهقآنتغ!ن*ص" لععلو

هـ.2741الحجةذو62-م61/1/6002:السيل(*)
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تم!تكخإن!آلضدوربذالتىغييهئمآدتةإيئبغمظكغفوتؤأفلآئغيئطيمنآلأتايملغليهئمعصوأطؤأ

شسمألآيقئتز!نمكتدفتمؤتتمؤأ!لإواوإنيقرحوأبهاسميثةتجتك!ورإنتخئؤممغح!تة

.(521-181:عمران)آل(!محي!تغهثوئبماآلتةان

3ويكغ(ضن!لاتئعذوأبطاتة:الأولىالجملةمعفقطأقف

المفعول،مفعولينينصبولذلكوئخؤلوا"،ئمخحروادةبمع!ى"تتخذوا"فعل

بطانةإلىالأعداءئخؤلوالا:أيبطانةالأعداءتتخذوالاوالتقدير:محذوفالأول

"خبراء".

تليلأنهابطانةوسميت،النفيسالغاليالهامالداخليالشيءهيوالبطانة

ويسمى،البدنيليالذيالداخليالقسم:قسمينللثوبأنومعلوم،والبدنالبطن

الظاهر..ويسمى،الناسيراهالذيالخارجيوالقسم،بطانة

العدوهذايقربالمسؤولوكأنوخطير،قبيح)"بطانة"الكافرالعدوواختيار

وعندما..لكلامهوسماعهبه،لاهتمامه،ملابسهوبينبينهويجعله،ببدنهويلصقه

أدقعلىسيطلعللمسؤول"بطانة"إلىالمخرباليهوديالأمريكيالعدويتحول

يحاربونكيفليعرفوا،لأسيادهالأسرارهذهويقدم،والشعوبالدولأسرار

توصيتهالمستشارالخبير""البطانةاليهوديالأمريكيهذايقدموعندما،المسلمين

يكونماذابتوصيتهالمسؤوليأخذوعندماترى؟ياسيوصيبماذا،المسؤوللذلك

أوضاعفيوتدهورتقهقرمنعمليأ،نراهماهوالجواب؟والأوطانالبلدانمصير

..بتوصياتهموأخذوا،بطانةالأعداءالمسؤولونفيهااتخذالتي،المختلفةالمسلمين

.إإالسلامالأوطانوعلى
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...معناالفهإن
)كر*(

نعيشونحنالجديد،الهجريالعاممطلعفي،الهجرةذكرىالأيامهذهفينعيش

وأوطاننا،!انسانناإسلامناتستهدف،شرسةصليبيةيهوديةوهجمة،خطيرةأحداثأ

هذهمنعديدةوعبرآدروسأنستذكرأنالذكرىوهذهالجوهذافيبناوحري

عنالقرآنحديثمع-وأخواتيوإخوانيأنا-لحظةأقفأنليويطيبالحادئة،

آخرجهإدآتئةنصهمرةققذشصعر3هإلأ!:تعالىقال.الهجرةرحلةفيجرىبعفما

ثإغزنلالصمخبهءيقولادآتغار!فممماإدآشينثاف!!عروأآلذين

!لمةوجلترؤكافئمبحعو2*وآقدلخوستحيتتبماآدترقآفزلضعنهآآدتة

(!محينعزيزوآلئؤهـآتفقمأآلئرو!لمةآلشقك!فزوأآلذلهى

.(04:)التوبة

أوىلما،وسلمعليهالثهصلىالثهرسولعنتتحدثالآيةأنعليهالمتفقومن

داخلكاناولما"ثور"،غارإلىعنهاللهرضيالصديقبكرأبيوصديقهصاحبهمع

يلهمهمولمالغار،بابعلىوقفواوأنهمعنهما،يبحثونالكفار،جنودتبعهماالغار

يرهالميحنودوسلمعليهالثهصلىرسولهاللهونصرالغار،داخلإلىينظرواأنالثه

يبنيأنالثهأمرهالذيالعنكبوتالجنودهؤلاءمنأنالحسنالحديثوفي..الآخرون

الغار،بابعلىوتبيضر""تعششأنالثهأمرهاالتيوالحمامةالغار،بابعلىبيته

استبعدواوالحمامةالعنكبوتالمشركونرأىولماعشها..فيبيضهاعلىتجلسوأن

..أيامعدةمنذالغاردخلأحديكونأن

هـ.8241محرم4-م23/1/7002:السبيل(*)
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"واللهقائلآ:وسلمعليهالثهصلىللنيالصديق"همس"المشركونانصرفولما

عليهاللهصلىالرسولفأجابهلرآنا"!قدميهتحتإلىأحدهمنظرلوالثهرسوليا

وخلد(1)!!؟"امهثلاثاللهباثنينظنكمابكرأبا"يا:المطمئنالواثقبلهجةوسلم

لأاذالتعبير:فيالمعجزةالقرآنطريقةعلىأوردهعندمابينهما،جرىماالقرآن

.(ضغنهاألتة(تلاغزنلصمصءيهقول

قمةفيكانولكنهوالخطر،الهولوسطفيوسلمعليهاللهصلىالثهرسولكان

حياته،لحظاتكلفييعيشكان،والفرجوالأمل،والثقةواليقين،والسكينةالطمأنينة

عليهالثهصلىهوكانوقدمعنا.."الله"إن:القرآنيةالجملةكيانهجزئياتوبكل

فكانظنه،حسنعندالثهكانوقدمعه،الثهبأنيقينعلىوكانأولا،اللهمعوسلم

.وتأييدهونصرهوحفظهبرعايتهمعه،

وحملةوأنصارهوجنودهالإسلامدعاةيعيشهماخطورةمدىفيأحديشكولا

"تتصاعد"حيث،الأيامهذهفي،وأحزابهموجمعياتهمتنظيماتهماختلافعلى،لوائه

وأمبادئهمعنردهمبهدف،عليهمالمحليينوأذنابهمالأعداءمنالشرسةالهجمة

وهناك..الإرهابمواجهةبحجةمستهدفأ"إسلامي"كلوأصبح،""استئصالهم

..الساخنةالإسلاميةوالمواقعالجبهاتمنالعديد

عاشواإذاإلاالشرسةالهجمةهذهأمامالصمودفي""الإسلاميونينجحولن

!لامخزن:تعالىقولهمنمنطلقين،حياتهملحظاتوكل،كيانهمجزئياتبكل

القائل:وصدقالثه.يخذلهفلنالثهمعكانومنفعليا،(مقنهاألتة!اث

طمعكوحاذرالكلواتركمعكاللهتزاللهمعكن

زرعك.قدمنيسقيكإنماأملأسواهمنتؤمللا

.6244/ومسلم،3922/البخاريرواه(1)
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(5)حماسلإزاحةالامريكيةالخطة

للمرةالنزيهةالفلسطينيةالانتخاباتفيحماس"فوز(علىعاميمرالأيامهذهفي

والإساءاتوالتحرشاتوالمؤامراتالمكائدمنالعامهذافيحماسوواجهت..الأولى

آدئولهرعندمرممئمم!ؤاوقذلأ:تعالىقولهذلكعلىويصدق،عليمبهاللهما

وصمدت،146:إبراهيم9(!آتجمالممثهلتزولم!رممئم!إنكائف!ممتم

بوعيوالاستفزازاتالضغوطمعوتعاملت،واحتسبتوصبرت،وثبتتحماس

بردتهوالحمدبها،انتخبوهامنوثقةشعبيتهابذلكوازدادت،وثباتوبصيرة

العالمين.

هيأمريكابأنقناعةيومكلالإيمانيةالبصائرأصحابيزدادأخرىجهةومن

كلالبصائرلأصحابوتقدمكله،العالمفيوالتخريبوالإفسادالإرهاب"راعية"

من""الواعينأذهانفيالحقيقةهذهترسيخإلىيؤديذلك،علىجديدآدليلآيوم

.الناس

بانتخاباتالحكمإلىوجاءت،الماضيالعامانتخاباتفيحماسفازتأنومنذ

ترسموبدأت،المنطقةفيوأتباعهمواليهودهيلأعصابها،فاقدةوأمريكا،نزيهة

معالمتعاونينخصومهاوتقويةوإقصائها،حماسلإزاحة،الخططوتضع،المؤامرات

فلسطينية.أهلية"حرب"بو!ثنلوالتخطيطفتح،منوالأمريكاناليهود

عملية"أمريكية"خطةوالتآمربالتخطيطالمكلفونالأمريكانالشياطينووضع

الحربنشوبعلىوالعمل،وأمنهمالفلسطينيينبحياةوالعبث،حماسلإزاحة

ورصدتعام،منذالتنفيذموضعووضعت،الخطةتلكواعتمدت!!بينهمالأهلية

هـ.2841محرم11-م03/1/7002:السبيل(*)
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علىيجريمماونسمعهنراهماوهوبنودها!!تنفيذالآنويجري،اللازمةالميزانيةلها

.عاممنذالفلسطينيةالأرض

"ألستركروك"البريطانيالخبيرالتخريبيةالأمريكيةالخطةهذهإلىأشاروقد

"أحمدالمتميزالإعلاميمعلقائهفيوذلكبريطانيا،فيالصراعاتمنتدىرئيس

الماضي.الأربعاءيومحدود""بلاالجزيرةقناةعلىبرنامجهفيمنصور"

الشيطانيةالأمريكيةالخطةبنودعن،ومذهلةخطيرةمعلومات"كروك"وقدم

خطةلوضعمتخصصآ""فريقأشكلواالأمريكانالمسؤولينإنأهمها:ومن،المذكورة

،الانتخاباتفيفوزهانتائجفيهأعلنتالذيالأولاليوممنذ،حماسلإزاحةمفصلة

فيالفلسطينيةالسياسةعنالرسميالمسؤولأبرامز""إليوتبرئاسةالفريقهذاوكان

نقلت،التخريبيةالشيطانيةالخطةتلكاعتمدتولما،الأمريكيالقوميالأمنمجلس

وزيرةإشرافتحتآي".بي.إي."أمالأمريكيةالخارجيةفيالتنفيذيةالدائرةإلى

الماضي.العاممطلعمنذتنفيذهابدأتالتي"رايس"الخارجية

هذهلتمويلدولار"مليونوثمانين"نستةمنأكثررصدتأمريكاأنوالعجيب

اليهودبيدأداةيكونأناستعدالذي"فتح"،فيالجناحذلكتقويةبهدف،الخطة

له،المتطورالمتقدموالسلاحالمالوتقديم،الفلسطينيالشعبلحرب،والأمريكان

والذي-حماستسميه-كماالانقلابيالجناحذلكلأعضاء،المتواصلوالتدريب

فلسطينية.أهليةحرببقيامينتهي

الأهليةللحربالتخريالمخططومتابعة"كروك"،قالهماإلىبالعودةوأنصح

الناسوتحذير،الفلسطينيةالساحةتلكعلىالعملاءأدواتوكشف،الفلسطينية

.!إويلاتهاأهلناوتجنيب،التخريبيةالخطةتلكإفشالعلىوالعمل،منهم
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(!)إالعملاءإالعبيدفيالمشكلة

فييطمعواوأن،مفهومأمرويحاربوناوالصليبيونوالأمريكاناليهوديعاديناأن

وحدتناوتفتيتدمائناسفكعلىيحرصواوأنايضأ،مفهومأمروخيراتنابلادنا

الأعداءيفعلهماوهذاأعداء،لأنهمفيه،غرابةلابينناوالنزاعوالخلافالفرقة!ايقاع

كما،آدميةثيابفي""وحوشإلىويتحولون،إنسانيتهميفقدونعندماوبخاصةدائمأ،

.الأيامهذهفيوالأمريكاناليهودالأعداءفيالحاصلهو

أنصارمنولست،الشياطينالأعداءهؤلاءعنيصدرماكلنستغربلا

دونذلك،فيوالطاقاتالأوقاتواستنفاد،عليهموالسبهؤلاءشتمفيالاستمرار

ومؤامراتهم،مخططاتهمكشفعدميعنيلاهذالكن..مواجهتهمفيعمليةخطوات

على"يومي"واجبفهذا،لمواجهتهمالناسعيونوفتح،خطورتهممنوالتحذير

.بصيرةذيكل

إلابنايريدونولا،إرهابيونومخربون،مجرمونوشياطين،حاقدونأعداءإنهم

وهدفهممصلحتهميحققنحوناعنهميصدرماوكل،والأذىوالسوء،والضعفالشر

حلفييفكرونواليهودأمريكاأنتظنواأن!اياكملنا..الخيريحققولامنا،

ماكلفيتشكواوأنبهم،الظن"تسيئوا"أنوعليكممصلحتنا،ويريدونمشكلاتنا،

ليستالمباشرةالمشكلةأنأرىف!ننيكلههذارغملكن!وطرفهمجهتهممنيأتي

-وغيره-كلهوهذاأعداء،لأنهم،عنهميصدرمافيولا،عداواتهمفيولا،فيهم

!!منهممتوقع

هـ.2841محرم81م6/2/7002:السبيل)ء(
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المشكلةفينا،ودسوهمبيننا،زرعوهمالذين"العملاء"فيالمشكلةأنأرىإنني

وعن،وعروبتهمإسلامهمعنتخلواالذينالأذلاء،الأذنابمن"عبيدهم"فيالخطيرة

قيمةلا"نكرات"وكانوا،نعمتهموأولياءلأسيادهمواستسلموا،وكرامتهمإنسانيتهم

..والأمريكاناليهودمدارفييدوروجودهموجعلوااعتبار،ولاوزنولالها

،القذرةوالأمريكاناليهودأيديفي"نجسة"أدواتهمالعملاءالأذنابهؤلاء

بواسطتهم.محرماتناولستبيحونبايديهم،دماءناوس!فكونبهم،يحاربوننا

والخسةوالعمالةالخيانةمنالمستوىبهذايكونأنمسلمعربييرضىكيف

خلاله؟منيقتلنا،الجرمذلكبيدشيطانيأسلاحآيكونأنيرضىكيف،والنذالة

وأمته؟ودينهوطنهأبناءعلىوالنذالةالحقدناريطلقأنالعميلهذايرضىكيف

الوطنعلىيتجسسون،الداخلفي""مندسونلأنهمالأخطر،العدوهمالعملاء

القرآناعتبرهموقدالأعداء.لأسيادهموالأسرارالمعلوماتويقدمون،البررةوأبنائه

لقؤالتملت!تمغيقولوأوإنأتجصصاكثثمتغج!كرإتتهتموإذا!!:عنهمقالحيث،الأولالعدو

(!يؤفكونآققتتهرآدتهقآخذز!!آلعدؤعلئهتم!تحؤمخ!صبونكأضسئدةخثبمل!هت

!13:المنافقونأ

الذيوماوخارجها؟فلسطينأرضعلىالعملاءلعبيدهماليهوديدفعكم

فلسطينأرضعلىالعملاءلعبيدهاأمريكاتدفعوكمذلك؟مقابلعليهيحصلون

فيليستالمشكلة..(!!!الأهليةالحربلشندولارمليون(86))ومنهاوخارجها؟..

عبيدهممنبيننا""المدسوسينفيالأخطرالمشكلةإنماأعداء،لأنهموالأمريكاناليهود

.إالعملاءإ
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(اإ)النتهيخفضيلةيالا

وحضورأ،وبصيرةوفهمأوعيأالأمةأنرادكثريكونواأن""الشيوخفيالأصل

،والقادةوالروادوالبصراء،والأطباءالعلماءهملأنهمواهتمامأ،وحركة،ومتابعة

منبدءأ،الأمةهذهماضيفيالروادالعلماءكانوهكذا!أهلهيكذبلاالرائدوإن

العلماءسلطانمواقفاستحضارإلىوأدعو،الأيامبهذهوانتهاء،والتابعينالصحابة

.المثالسيلعلى،الملوكبائع"السلامعبدبن"العز

:نوعانعصرنافيوالشيوخ

تصنيفويحسنون،الأولالأمةعدويعرفونرواد،وقادةعلماء:شيوخ-1

ويفتحونبنبضها،ويتكلمون،الأمةهئميعيشون،الأولوياتوترتيبالأعداء،

الأعداءأمام،الأولالمواجهةخطعلىويوقفونها،الطريقعلىويدلونهاعيونها،

لهموتسمع،وتحترمهمالأمةتبرهمالذينهمهؤلاء،والخارجيينالداخليين

عسكريأواقتصاديأوسياسيأوفكريالأمةفيحدث"يحدث"أنفما.وتتابعهم

توجيه،أوتعليقأو،تحليلأورأيهؤلاءمنالرائدوللعالمإلا،اجتماعيأو

وفي،الحدثوسخونةالخبر،دائرةفي،أمامهمويجدونه،رأيهليعرفواإليهيسارعون

يوسفالدكتورالبصيرالعلامةالإمامدائمأالحاضرينالروادالعلماءهؤلاءمقدمة

الثه.حفظهالقرضاوي

الوظيفةتثمغلهم،رسميةحكوميةوظيفةموظفينمجرد:موظفونوشيوخ-2

تكلمواوإنواد،فيوالأمةوادفيهم،والمنصبوالمركز،والترقيةوالزيادة،والراتب

والجبريةكالمعتزلةالأمواتمننرقآيحاربونحاربواوإنمجرد،نظريفبكلام

هـ.1428محرم25م1/07/220!لا:السبيل(*)
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أولياءإلىوينظر،يتكلمأنقبل"الموازنة"فيحسابألفأحدهميحسب،والجهمية

يرضيهم.بماإلايتكلمولا،يزعجهملاكيالأمور/

الأسبوعالأزهرشيخموقف،الرسميينالمشايخمنالنموذجهذاعلىوأسوق

المغاربة""باببحفراليهودجرافاتبدأتعندما،الماضيالثلاثاءصباحفي،الماضي

العلماءكان...الأقصىإلىمنهدخلالذيوسلمعليهالثهصلىالنيبابوهو

العالمالأقصىخادمورأينالأحداثها،متابعين،بالجريمةمشغولينحاضرينالرواد

يتكلمونالدعاةالعلماءوسمعنااليهود،جرافاتيواجه"صلاح"رائدالشيخالمرابط

الأقصى.عنبالدفاعوالقادةالحكامويطالبون،ويحذرون

اتصلت،الفضائياتشاشاتملأالذي،الملتهبوالحدث،الساخنالجوهذافي

المسؤولينإلىيوجههتعليقأ،أوكلمةمنهلتسمعالأزهر،بشيخ"الجزيرة"قناةمذيعة

منآخرإنه!جرىماذايعرفلاالشيخفضيلةلأن،تفعللمليتهاويا،والشعوب

وقوعها.منأيامقبلا-لحادثةمنحذرصلاحرائدالجاهدالشيخأنمع،يعلم

ماإيه؟في:""ببلاهةوشمألهابسؤالها،يتفاجأبه!اذاحدث؟فيمارأيهعنسألته

يالا!حدثماذايعرفلاالشيخوفضيلةحدث،بمامشغولالعالمحدث؟الذي

يوجهلم،عليهالتعليقمنهوطلبتحدث،بماالمذيعةأخبرتهوعندما!!الشيخفضيلة

نأالقدسأبناءطالبوإنما،الأقصىعنللدفاعوالمسؤولينالقادةإلىكلامهالشيخ

الشيخ!فضيلةيالاالحفر!!منويمنعوها،والجرافاتالدباباتوحدهم"يواجهوا"

.!!الأمامفييكونأنالإمامالعالمفيالأصللأن
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(+)التحديولغةصلاحرائد

أمامهموالوقوف،شرعيواجبوالأمريكان2اليهودمنالأعداءمواجهة

همالمخلصونالأمةوأبناء،الأيامهذهفييكونماأوجبلهموالتصديوتحديهم

غيهمفينتركهمف!نناالمخدرينمنالآخرونأمابه،ويقومونهذايعرفونالذين

ويعمهون!يزددون،وغفلتهم

السلاسةولهجة،"الليونة"لغةعربومسؤولينقادةمناليهودسمعماكثيرآ

التي،المنتقاةوالكلماتالتعبيراتعلىالقائم""الدبلوماسيوالمنطق،والعذوبة

بدعوى،أعصابهمإثارةأوتكديرهمأواليهود"إغضاب"عدمعلىفيهاحرصوا

الدبلوماسية،اللغةهذهاليهودمعتنفعولم..منهمشيءعلىالحصولفيالرغبة

..مخططاتهمتنفيذواصلواحيث،الهامسةالرسميةواللهجة

وينطقون،المتخاذلةالرسميةاللغةهذهاستخداميرفضونالمرابطونوالمجاهدون

والتصدي،والمواجهةالثباتتقرروالتي،الصحيحةبالمعانيالمليئة،الصريحةبالعبارات

الجهرعلىحريصونالمجاهدونوهؤلاء.ويغضبهماليهوديزعجماوهذا،والتحدي

يرضينا"!سخطهموربك"إنا:يقولحالهمولسانبالأمر،الصدعوعلى،بالحق

"اللغةبهذهيتكلممنخيرصلاحرائدالشيخالأقصىخادمالمجاهدوالإمام

الماضيةالأيامفيوسمعناهشاهدناهولقد،القويةالتحديبلهجةوينطق،"الجهادية

.ورعاهاللهحفظه،العظيمالجهاديالواجببهذايقوموهو

فيللمرابطةالنفير"يومسماهالذي،الماضيالجمعةيومالمسلمينالشيخاستنفر

وهددلما،"البيارقحملةمعالأقصىإلىالتوجهالإسلاميةالحركةورتبت،"الأقصى
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بالتحديمليئةقويةبكلماتتهديدهمعلىفرد،وإخوانهرائدالشيخاليهود

فليسجنوا،،السجننخافلانحن:قال!سيسجنونكمإنهم:لهقالوا،والثبات

الوصولمنلمنعكمجنديآلافعشرةنشروالقد:لهوقالوا!!يريدونماوليفعلوا

المحكمةوأصدرت!!ألفمائةلينشروا،جنودهمنخافلانحن:قال!للأقصى

القرارعلىفرديومآ..ستينلمدةللأقصىالوصولمنبمنعهقرارأالظالمةاليهودية

..وبناتهوأبناءهوزوجفأمهأخذ،بيتهأهلمعهوأخذ،الأقصىإلىبالذهابمتحديأ

البلاد.فيلكمحقلا،ومجرمونمعتدونوأنتم،أهلهونحنأقصانا،هذا:لهموقال

مداخلعلىالجمعةصلاةأقام،للأقصىالوصولمنالعسكريةبالقوةمنعوهولما

الثباتمعانيعلىخطبتهفيوركز،المحتشدينالآلاففيالجمعةوخطب،الأقصى

كلعليهويسجلون،ولسمعونهيشاهدونهواليهود،والمواجهةوالجهاد،والتحدي

!!التحديصلاةأجملما!كلمة

المنطلقةاللغة،والأمريكاناليهوديسمعهاأنيجبالتي"الجهادية"اللغةهيهذه

الإمامهذاوإنالأسد.قلبمنالأشجع،الحيالقلبمنوالنابعةالجاهد،الفممن

علىالمصممين،المؤمنينملايينعن"الحقيقي"المعبرهوصلاحرائدالشيخالجاهد

هذاأمام"تسكت"أنالمتخاذلةالهامسةالأخرىالأصواتوعلى..والتحديالثبات

نأوالأمريكانلليهودالمستسلمينأصحابهاوعلى،المتحديالجهاديالصوت

علىالمرابطالأسدهذايقودهم،والمواجهةالجهادعمالقةأمامخجلأ"!يتواروا

اليهود..حلوقفي""شوكةالجاهدونوإخوانههوسيبقىوالذي،الأقصىمداخل

الآخرينوعلى..الحيةوأنفاسهونبرتهلهجتهوبوركترائد،صوتفبورك

.!!الانزواء
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(*)قصىلأاءاند

الزمانهذافينعيشونحن،ومتواصلومستمر""مفتوحاليهودمعصراعنا

الإسراء،سورةمنالأولىالآياتعنهتحدثتالذيلليهود،"الثاني"الإفساد

المدينةمنطقةفيالحجاز،فيكانالآياتعنهتحدثتالذيالأولالإفسادأنوالأرجح

ذلكأزالواالذينهموأصحابهوسلمعليهاللهصلىالرسولوأنحولها،وما

الإفسادينعنتحدثتالتيالإسراءسورةآيةأنللنظرواللافت..الأولالإفساد

يحنىتتلآبعتد؟ءآثثرفىآلذى!سصتحن:تعالىقال؟المسجدينعنبالحديثابتدأت

هوواللطيف،(اتئتآمقلنرتيما،حؤتة،ئركتاآلزىآلمتجدآلأقضحاإذآلحرايرآلخشجد

حول"الأول"إفسادهمكان:اليهوديينوالإفسادين،المباركينالمسجدينبينالربط

الثهصلىالرسولأيديعلىالإفسادذلكوأزيلقرنآ،عشرأربعةقبلالحرامالمسجد

المسجدحولهو"الثاني"إفسادهم!ان..الصادقينالمجاهدينوأصحابهوسلمعليه

الله.شاءإنالصادقونالمجاهدون،الأمةهذهأبناءسيزيلهالذي،الأقصى

التي،الشيطانيةاليهوديةالمخططاتفي"تصعيدأ"الأيامهذهفينشهد!اننا

اللهصلىالنيباب،""المغاربةبابتجرفالتيالجرافاتوشاهدنا،الأقصىتستهدف

"والكنيس"،"الأقصى"جبلتحتاليهوديةالأنفاقشبكةعنوسمعنا،وسلمعليه

خطرفيالآنالأقصىأنيعنيمما..الأقصىأساساتتحتافتتحوهالذيالدفي

مباشر.

وهل؟الأقصىهدمفياليهودسينجحهل:والأخواتالإخوةبعضسألنيوقد

الآياتفيتتمثلنصوصيوجدلابأنهفأجبتهمذلك؟عنتتحدثنصوصهناك

عدمأوالأقصىهدمفياليهودنجاحعنتتحدث،النبويةالأحاديثأوالقرآنية

هـ.1428صفر9م2007/2/27:)ء(السبيل
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نستطيعولا،الإسلاميتراثنافيعنها""مسكوتالمسألةانبمعنىذلك،فينجاحهم

..ذلكفيإخفاقهمأوبنجاحهمنجزمأن

فستكونذلكحصلإذاولكن!!الأقصىهدمفي"ينجحون"قداليهودإن

عواملمنهذاوسيكون،الخطبعلىالإسلاميةالأمةوستصحو،"الكبرى"الطامة

فيينجحوالاأناللهونسألالتحرير..إلىأبنائهابيديأخذالذي،الجهاديتحركها

حلوقهم.فيوشوكةقائمأالأقصىيبقىأنونتمنى،مسعاهم

بالإفسادتبتلىالتيالمسلمةللأمة"رمزأ"الأقصىيكونأنالحكيمالثهشاءلقد

المسلمينبينالحاميةالمعركةعنوانيكونوأنالكبير،العالميالثانياليهودي

اليهوديوالاحتلال،الأقصىالمسجدحولإفساداليهوديالثانيوالإفسادواليهود..

اللهبإذنالمسلمةالأمةوستتوحد،الأقصىالمسجدحولالمباركةللأرضاحتلال

الأقصى،المسجدحولمماالصادرالمباركالنداءوسيحدوها،الأقصىالمسجدحول

وستكون،الأقصىالمسجدحولوالمغاربالمشارقفيالمسلمينقلوبوسزتبط

الأقصى.المسجدحولمامعمبرمجةالقلوبهذه"نبضات"

الأقصى،المسجدحولماإلىالوصولفيالقادمةالجاهدينمواكبوستنجح

الصحابة!منأجدادهادخلهكما،الأقصىالمسجدالمباركةالمواكبهذهوستدخل

ذج!مئآؤيذخدأوخوق!ئميتمئؤأجآءؤغدآلأخره!تإدا:القرآنبهجزمماوهذا

.(تقبيراقاغتؤأؤ!مبزوأمز؟آوذدخلوه!ما

فإنهلاأمالأقصىهدمواوسواء،"الأقصى"معركةهياليهودمعالحاليةالمعركة

جحافلتدخلهحتى،الأرواحوأشواقالقلوبنبضاتفيحيأورمزأعنوانأسيبقى

الأمة.هذه!احياءبعثعلىستعملكم،أقصىيافبوركت..القادمةالجاهدين
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(*!صهبذباحفر

قبلكتبهالثه،رحمه"الرافعيصادق"مصطفىالكبيرللأديبمقالعنوانهذا

أصدرالذي،"حسين"طهالدكتورضدالقرآنعنقيهودافععامأ،سبعينمنأكثر

فيكبيرةضجةوأحدثصريحأ،تكذيبأالقرآنفيهوكذب"الجاهليالشعر"فيكتابه

طهفيهيهاجم،"ذبابة"كفرمقالةالرافعيمصطفىفكتب.الوقتذلكفيمصر

الأديبعنوانوأستعيرشيئأ.القرآنفيتؤثرولم،كفرتذبابةإلاهوفما،حسين

وسارت،الماضيةالأيامفيمصرفيكفرهاأعلنت"ذبابة"علىلأنزله،الرافعيالكبير

.والإسلامالقرآنيهاجمونالذينمن،وغيرهحسينطهطريقعلى

،الإسلامومبادئالقرآنلحقائقبمهاجمتهااشتهرتالتي،"السعداوي"نوالإنها

"أوقفت"وقد،الإسلاماسمهشيئأتكرهإنهاولقاءاتها،وأحاديثهاومقالاتها،كتبهافي

سانحة.فرصةكلفيمهاجمتهعلىوحياتهانفسها

كفرهافيهتسجلمصرفيكتابأوتطبعأخيرأ،نفسه"الله"تهاجمأنإلاتجدولم

يقدم"الإلهعنوانهأيامقبلالقاهرةفيصدرالذيالقبيحالوقحوالكتاب!الحادها..

الثه-بينمطولآمسرحيأحوارآفيهأجرتحيث!!"القمةاجتماعفياستقالته

عقد،للقمةاجتماعفيالحوارذلكوجعلت،وإبليسالملائكةوبين-وتعالىسبحانه

عنوتخلى،استقالتهالإلهقدمبأنالاجتماعذلكوانتهىهؤلاء،وبيناللهبين

!!لألوهيةا

وتؤدي،المشاهدينأمامالمسرحعلىتتحرك"شخصيات"هؤلاءاعتبرت

الثمخصياتهذههيمن...وتتقاتلوتتخاصم،وتتصارعوتتكلم،المسرحيةأدوارها

هـ.1428صفر16م07/3/620:السبيل(*)
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عندهاالإله!والأنبياء!،والملائكة،وإبليسالثه،إنها؟المسرحعلىتمثلالتي

المثماهدونويسمعهادورها،وتمثل،المسرحخشبةعلىتقفمسرحية"شخصية"

ألوهيتها!!عنوتتخلى،المسرحيةالشخصيةهذهتستقيلثمويشاهدونها،

،القاهرةفيمسرحيتهاوطبعت،الفاجرةالكفريةقنبلتهاالذبابةهذهفجرتولما

العالمفيالكفاريفعلكمامصر،فيالمحاكمةإلىتقدملاحتىبلجيكاإلى"هربت"

ضياععلىويتاكون،بأسيادهمويحتمون،الغرببلادإلىيلجؤونحيث،الإسلامي

المشوهين""المعقدينبركبأوروبافيوالتحقت!المتخلفةالمسلمينبلادفيالإبداع

أمثالمن،وحريةإبداعآوالإسلاموالقرآنوالرسولالثهوشتمالكفراعتبرواالذين

..""حرسيوالصومالية،"نسرين"تسليمةوالبنغالية،"رشدي"سلمان

علىفيهوقفاجتماعأ،مصرفي"الإسلاميةالبحوث"مجمعأيامقبلوعقد

إلىببلاغوالتقدم،الفاجرةمسرحيتهامصادرةوقرر،"الكافرةالذبابة"كفرمقدار

والمسلمين.الإسلامإلى!اساءتهاوالأنبياء،والملائكةالثهلشتمهاضدها،العامالنائب

إبداععلىوالتباكيالردحوالمجلاتالصحففي"الرداحين"طاقموسيتولى

المتطرفونالمتعصبونالمسلمونحاربهاالتي،الفكريةحريتهاوعلى"السعداوي"..

!!المتزمتون

اللهوشتم،والإسلامالقرآنمهاجمةهوهؤلاءعندوالفكريالأدبيالإبداع

وعلى!والعبقريةالإبداعذروةفيمسرحيتهافي""السعداويكانتولذلك..ورسله

.!بالتصفيقإبداعهااستقبالالمسلمين
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الجهاد)+(آياتفيالمنتثكلة

أجلمنولا،عليهحرصآولاله،محبةليسدائمأ،بالإسلام"مشغولة"أمريكا

بالإسلاممشغولةهيإنما..والمسلمينللإسلامالأولالعدوفهي،نشرهأواحزامه

ومحاربة،وتحريفهوتشويهه،حولهالشبهاتونشرله،والكيدعليهالتآمرأجلمن

ودعاته.وعلمائه،وجنودهحملته

إسلاميمؤتمرفلوريداولايةفي"بطرسبرج"سانمدينةفيأيامقبلعقدوقد

الأمريكية،الطريقةعلىمسلمونإليهودعي،"العلماني"الإسلاممؤتمرهوخاعى،

صناعةإلىالمؤتمرونودعا،بعفالكلماتفيهوقدمت،بعفالمسائلفيهوناقشوا

وعدالتهالإسلامسماحةيقدم!والإرهابوالعنفالجهادمنخال،"عخا"إسلام

إلاالإسلاممنلهليسالذيالمتحضر"العلماني"المسلموينتج!للغرب!انسانيته

مخففة!نكهة

الإسلاميمثللاواعتبرتهالمؤتمر،قاطعتأمريكافيالإسلاميةوالمراكزالجمعيات

واليهودية،الأمريكيةالمصالحيحققونفيهوالمشاركينلهالمعدينواعتبرت،الصحيح

المؤتمر!!ذلكعقدوراءواليهوديةالأمريكيةالمخابراتوكانت

منها:أمور،عدةالمشبوهالأمريكيالمؤتمرذلكفينظريلفتوالذي

والعلمانية.الإسلام:النقيضينبينبخبثيجمعالذي،الخبيثالمؤتمرعنوان-

مبادئوتطبيق،الإسلاميالدينبمبادئوالالتزامدثه،الخضوعمعناهالإسلاملأن

أما،والاجتماعيوالجماعيالفرديالمستوىعلى،الحياةمناهجكلعلىالإسلام

يعيشأنأي""اللادينيةتعنيلأنها،والربانيةالإسلاممعالمتناقضةفهيالعلمانية

فيعليهالقضاءإلىوتهدف،جذريةعداوةالإسلامتعاديوهيدين،بلاالإنسان

هـ.1428صفر23م57/3/1320:السبيل(*)
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الإخوةوأنصح.محلهالتدينعدم!احلال،وواقعهموقلوبهمالمسلميننفوس

الرائدالإسلاميللمفكر"معاصرةفكرية"مذاهبالقيمالكتاببقراءةوالأخوات

!!اللهحفظه-قطبمحمدالأستاذ

معالمتناقضةأمريكاتريدفكيفالإسلاممعمتناقضةالعلمانيةكانتوإذا

"الإسلاماسمهمشوهدينيأمريكيمنتج!انتاج،النقيضينبينالجمعالحقائق

بالحياةالضارةالملوثةالفكريةالأمريكيةالمنتجاتكباقيهوالذي،"العلماني

!!لإنسانيةا

قاله-مماوكانمنه،هدفهممثلتبكلمةالمؤتمرذلكفيالمشاركينأحدتكلم-

عنتتحدثالتيالآياتتلكوهي،القرآنآياتبعضفيهيالمشكلةفاه-:ففالثه

هيالجهادآياتأنفيالمشكلة!معهمالتعايشوعدم،الآخرينبقتالوتأمرالجهاد،

باسمالبلدانفيوالإرهابالعنفينشرونالذين،والمتطرفينالإرهابيينتخرجالتي

!!المشكلةلهذهحلأيضعأنللمؤتمرولابد..الإسلام

كانأنهعلىالإعلاملوسائلقدم،المشاركينمنآخررجلالمتحدثذلكوأيد

ذلكوأعلن..إإرهابهوعنعنهتخلىثم،الظواهريأيمنالدكتورمساعديكبارمن

!!العلمانيالإسلامقيمونشر،الإرهابمحاربةعلىحياتهوقفأنه(000)المساعد

وعنوانإسلامنا،روحهيعندهممستعصيةمشكلةيعتبرونهاالتيالآيات

!اذاقوتنا،وسرحياتنا،أساسهو-الشاملالإسلامي-بمفهومهالجهاد!انوجودنا،

بالعكوفذلكعلىنردأنفعلينافيناإماتتهعلىحريصينوأعوانهمالأمريكانكان

ولا،اللهسبيلفينجاهدوأن،وتطبيقهممارستهوحسن،!ادراكهفهمهوحسن،عليه

.يعمهونمشكلاتهمفيالأمريكانوندع،لائملومةنخاف
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(+)انلأمريكاعداوةفيثوابت

البصائرأولوإلالهاينتبهلاولكن"مسجات"رسائلدائمأأهمريكالناترسل

ويظلونلها،يصبهونفلاختم،قلوبهموعلىغشاوةعيونهمعلىالذينأما،الإيمانية

وصمأ"!وبكمأ"عمياالسياسةفي

الأمريكيالكونجرسفيجرىما،الدلالةذاتالأمريكية"المسجات"تلكمن

مشروعالجددالمحافظينمنونريقهبوشأعداءالديمقراطيونطرححيث،أيامقبل

،5802آذارفيسنة،بعدالعراقمنأمريكاانسحابلجدولةالشيوخمجلسفيقرار

وعارضهفشل،المشروعولكن،لصالحهللتصويتالشيوخمجلسأعضاءوحشدوا

الديمقراطيين!منشخصأوأربعونثمانيةوأيده،الجمهوريينمنشخصأخمسون

النظاممعمشكلتنابدأتهل؟وفريقه"بوش"معمشكلتناهلهذا؟معنىما

فيأمريكاحكممنالجدد""بالمحافظينالمسمىالمتصهينالفريقتمكنعندماالأمريكي

السياسي"العبط"أصحابعندوالاستغرابللعجبيدعوالذيبوش؟حكمفترة

العربوالإعلاميينوالسياسيينالمسؤولينمنالبلهاء""السذجبعفمزاعمهو

وجودالبلهاءهؤلاءفيزعم..نفسهبوشنظامعناصربينخلافاتوجودحول

والحمائمداتشني"،نائبهيقودهمبوش،رجالمنالمتشددينالصقوربينصراع

وحريصة،العرببحبمتيمةرايس!ان.."رايس"الآنسةالحمامةتقودهمالمعتدلين

وغيرهما!والصومالالعراقفيتنزفالتيلدمائهمألمأوتتمزق،مشكلاتهمحلعلى

الأمريكيةالقراراتووجهواأمرها،علىغلبوهامعهومنتشنيالصقرولكن

!!لصالحهم

هـ.1428صفر30م07/3/2020:السبيل(*)
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مقرراتمنننطلقومتىعيوننا؟عنالغشاوةنرفعومتى؟ونفيقنصحومتى

إلىالجددالمحافظينوصولمعتبدأولم،وتشينيبوشمعمشكلتناليستترآننا؟

كلنتونعهدفيالديمقراطيونحكمولما.1520أيلولأحداثمعتبدأولمالحكم

الجدد.المحافظينمنلناعداوةأقليكونوالموغيره

ومع،النظامذلكمنطلقاتومع،نفسه"الأمريكي"النظاممعهيمشكلتناإن

انتماءكانمهمالنا،عدوالأمريكيالنظامذلك..وتطلعاتهوأهدافهومخططاتهفلسفته

الكونجرسفيالأغلبيةعلىحصلحزبأيومعديمقراطيأ،أمجمهوريأ،رئيسه

بنافعلواالجمهوريونحكموإذا،الأفاعيلبنافعلواالديمقراطيونحكمإذا..عندهم

نذوقوسنبقى،الآنوحتىترننصفمنأكثرقبللناحدثماهذاأيضأ،الأفاعيل

أمريكا،قوةتتحطمحتى،حكامههويةكانتمهماالأمريكيالنظاممن"الأقزين"،

كله.العالمعلىهيمنتهاوتنتهي

حكاميتغير..والجمهوريالديمقراطيبحزبيهالنا،أمريكاعداوةفيثوابتهناك

الأوللعدوناالمطلقالدعمأهمهاومن،الثوابتتلكتتغيرولاووزراؤهاأمريكا

اليهود،مخططاتلكلالتاموالتنفيذاليهود،أفكارلكلالكاملوالتبنياليهود،

الإسلامعلىوالحقداليهود،لخدمةوالعالميةالأمريكيةالمواردلكلالدقيقوالتوظيف

والقضاء،الإسلاميالتصورأماموالوقوف،القرآنمحاربةعلىوالحرص،والمسلمين

علىوالقضاءوخيراتهممواردهمونهب،والشعوبالأقوامكلواستعباد،عليه

يخرجلاالثوابتهذهواليهود...للأمريكانخدمإلىوتحويلهم،وإنسانيتهموجودهم

.!!أمريكينظامأيعنها
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بم

(8النتهريعلأحلياتتغزوأمريكا

الآنهيوأنها،المنطقةفيشيءكلعلىأمريكابخطورةقناعةيومكلنزداد

كلتغييرتريدوأنها،المنطقةفيأصيلشيءكلتهددوأنها،للمنطقةالأولالعدو

"مستنسخة"معوقةمشوهةنماذج،المنطقةفي"بشرية"نماذج!انتاج،المنطقةفيشيء

،والتصرفاتوالممارساتوالفكر،الفهمفي،الأمريكيةالمقاييسوالمواصفاتوفق

يسلمولا،المنطقةفيشيءكلفيأنفها"ذحشروتريد..التطلعاتوالاهتماماتوفي

..!!!كليةأوجامعةأو،وزارةأومصلحةأو،هيئةأومؤسسةغزوهامن

!!الأقصىالمغربمنالخبرهذاوإليكم

منذإنشاؤهاتم،مشهورةمرموقةشريعةكلية،المغربفي"الحسنيةالحديث"دار

شهاداتوتمنح،الجامعيةالدراسةمراحلمختلفمنطلابوفيها،عديدةسنوات

ومنهاجها،وخارجهالمغربداخلمنالخريجينآلافوخرجت،والدكتوراهالماجستير

فيكفياءمتخصصونوأساتذتها،ومدروسقويالشرعيةالعلومفيالدراسي

!!الغالب

غيرهاأصابماوأصابهامؤخرأ،"أمريكي"لغزوتعرضتالشرعيةالكليةهذه

الأساتذةوفي،الدراسيةوالخططالموادوالمقرراتوالمناهجفي،أمريكيتدخلمن

..الدارسينالطلبةوفي،المدرسين

أمريكيرجلوهوالدار،هذهعنومسؤول،الكليةلهذهعميدتعيينتم

وعلى،ل!سلامفهمههوماندريولا،أمريكيلكنه!صحيحمسلمهو!!متخصص

فهمفيالأمريكيةالطريقةعلىمسلمونكثيرونفهناك،الاسلاميفهمطريقةأية

هـ.1428أولربيع7م07/3/2720البيل:(5)
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هذا،والحكمالجهادآياتومن،السنةومنالقرآنمنموقفهموفي،وتطبيقهالإسلام

!!السنةوالكتابمنالمستمد،للإسلامالصحيحالفهمعنغريبوالسلوكالفهم

وطلابها،وأساتذتهامناهجها""وعولمة،الحسنيةالحديثدار"علمنة"بابومن

وفقهوحديثتفسيرمن،الشرعيةالعلومطلبتهايدرسنفيها،مدرساتتعيينتم

!!ذلكوغيروعقيدةوسيرة

فيالشيوخطلابهاتدرسوهي،الأستاذات"الشيخات"هؤلاءإحدىورأينا

متفرنجة""متبرجةوكانت،مغربيأصلمنمسلمةفرنسيةكانت.القاعاتإحدى

وتشرحعنقها،وتظهروجهها،علىالمساحيقوتفحعشعرها،وتسرح""البدلةتلبس

فماذا!الأمريكيةالطريقةعلىلكن""شيخةكانتلقد.الشريعةعلوملطلابها

اتهمتبرجهاعلىمعترضاعترضوإذالهم؟ستقدمهإسلاموأيطلابها؟ستعطي

!!والانغلاقوالإرهابوالأصوليةبالتطرف

المناهجفيوالتغييراتالتدخلاتمنفكم..أعظموالمخفيظهر،ماهذا

العالمفيالشريعةكلياتمناهجوفي،الجامعاتوالكلياتوالمدارسفي،الدراسية

أمريكا!إ.لترضىوأنظمتها،وطلابهاومدرسيهاالإسلامي
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بم

(ءيلأآلحافظةا

أجراهاالتي""حياةإذاعةفيالمؤثرةالمقابلةالماضيالأسبوعمنالاثنينيومتابعنا

وتأثرناأمها،ومع"آية"الحافظةالطفلةمع"حميدان"عدنانالبارعالإعلاميالأستاذ

معاتصالاتهمعبروالأخواتالإخوةبهاتفاعلالتي،الإيجابيةالآنيةالفعلبردود

وتقديم،الحافظةالطفلةعلىوثنائهم،الإلكترونيةالرسائلأوبالهاتفعدنانالأخ

لها.المختلفةالهدايا

منالأساسيالثالثالصفوفيعمرها،منالتاسعةالسنةفي"طفلة"إنها

والتزمت"آلاء"،نفسهاوسمت،الإسلاماعتنقت""أوكرانيةكانتوأمهادراستها،

بيت"آية"الحافظةالطفلةوترعرعتونشأتفيهولدتالذيفالبيتصادقأ..التزامأ

علىالحريصةووالدتها،الإسلامبأحكامحقأالملتزموالدهافييتمثل،ملتزمإسلامي

.القرآنحفظأتممنومنهم،صادقونملتزمونأمامهاوكان،اللهطاعة

صوتالناجحةالطيبةإم"إف"حياةإذاعةأثيرعبرنسمعونحنتأثرناكم

لطيف،""طفوليبصوتترتيلهاوتحسن،القرآنآياتتتلووهيآيةالعجيبةالحافظة

المعبر..!الملائكيصوتهاألقاهالذيالرائعالتوقيعيالجمالذلكجميلأكانوكم

تتحدثوهي"آية"الطفلةبكلام-حميدانبالأخالمتصلونأعجب-كماوأعجبنا

تطلعاتهاوعنعمرها،منالتاسعةفيوهيكاملأ،للقرآنالمتقنحفظهاعن

أمهابكلامأعجبناكما،القرآنعلىللإقبالوالأخواتللإخوةودعوتهاوأمنياتها،

.واهتماموصدقبحيويةوالإسلامالقرآنعنتتحدثكانتالتيآلاء

هـ.1428أولربغ22م10/2007/4:السبيل(*)
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للأخيعبرونوهمالبكاء،حدإلىمتأثرينوالصالحاتالصالحونكانوكم

تعمقعلىيدلمما..وهداياهموثنائهموتفاعلهمإعجابهمعنحميدانعدنانالبارع

مما،الإيمانيةالإيجابيةالمظاهرمنكثيرآيحويالذيمجتمعنا،أعماقفيوتجذرهالخير

.والنجاحوالالتزام،والبركةالخيرمنمزيدإلىيسيرأنهيعني

لهالتقدم،المسلمةالأمةهذهإلىمقدمةحقآ،اللهآياتمنآية"آية"كانتلقد

فيهممنقبلمنبه،يقتدىنموذجآولتكونوالعبر،والدروسالدلالاتمنكثيرآ

حفظت،كماويحفظوهأتجلت،كماالقرآنعلىليقبلوا،والبناتالأولادمنعمرها

والديوإن.والعملوالهمةالتوجهفيصدقواإن،اللهب!ذنذلكعلىقادرونوهم

يهتمواكي،الملتزمةوالأسر،والأمهاتالآباءبهمايحتذينموذجان"آية"الحافظة

.إياهحفظهمومتابعة،القرآنإلىتوجيههمويحسنوا،وبناتهمبأبنائهم

آلافعلىتنطبق،عامةظاهرة"آية"الحافظةالطفلةنموذجكانالماضيفي

منالسابعةفيوهمبإتقانكاملأالقرآنيحفظونالأطفالكانفقد،والبناتالأولاد

سبعابنوأناالقرآنحفظت":الجادةطفولتهعنالطبريالإمامقالوقد.أعمارهم

فيللتدرش!وجلست،سنواتثمانيابنوأناإمامأالناسفيوصليت،سنوات

!!هسنواتتسعابنوأناالمسجد

سنها،صغررغموعزيمتها،همتهافيجدآكبيرة"آية"الحافظةالطفلةكانتلقد

الأمةهذهفيالكبيرةوالمناصبالمراكزالتافهونالصغارفيهيملأالذيالوقتفي

.إبأبنائها!المنكوبة
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بم

(!)المدنيينققلحولصريححلام

فيوقعتالتي،المفخخةالتفجيراتمنبموجةالماضيةالأيامفيالعالمشغل

والمصابين،الجرحىمناظرالفضائياتشاشاتعلىوشاهدنامؤخرآ،والجزائرالمغرب

التفجيرعملياتيوميآنشاهدأنناكما،وملابسهموأجسامهموجوههمتملأوالدماء

.!!ينتجماعنهاينتجوالتي،العراقفييوميأمراتعدةتقعالتي،المفخخة

والجزائر،المغربفيالتفجيرعمليات"الإسلاميالمغربفي"الجهادقاعدةوتبنت

ولا،"الإسلاميالمغربلابدروسمتهابدر،بغزوةوشبهتها،بذلكوفاخرتواعتزت

فيبأعمالهاوتفتخرتتبنى"الإسلاميةالعراق"دولةوإمارتهاالعراقفيالقاعدةتزال

.إإالمدنيينقتل

فيالقاعدةسلاحامتد!انما،العراقفيالشيعةعلىالمدنيينقتليتوقفولم

لشبابيفتونالذين"المفتون"أجازحيث،السنةأهلمنالمدنيينإلىليصلالعراق

فيالمدنيينمنقتلواوكم،السنةأهلمنكانوالوحتى،خالفوهممنقتلالقاعدة

الذي-الإسلاميالحزبرجالومنالعشائر،شيوخمن،والفلوجةوالرماديبغداد

فيالقاعدةرجالبعملياتالأمرووصل-السياسيةومسيرتهطروحاتهعلىنوافقهلا

أهلمنالجهاديةبعفالتنظيماتمن"الجاهدين"إخوانهميقاتلواأنإلىالعراق

ولا،السنةأهلمنمخالفيهميقتلونلاالذين،الأمريكانيجاهدونالذين،السنة

نأإلى"الإسلامي"الجيشأضطرحتى،يقاتلونهمالذينالشيعةالمقاتلينيقتلون

هـ.1428اولربيع29م17/2007/4:السبيل)ده(
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الشيخمنطلببحيث،القاعدةرجالبعضتصرفاتمن،مريرةعلنيةشكوىيشكو

.!العراقفي"أولاده"تصرفاتيضبطأنلادنبنأسامة

،والتفجيراتالعملياتهذهلأن،الواضحالصريحالكلاممنبدلاأنهونعتقد

يقالوأن،الحروفعلىالنقاطوضعمنولابدوغيرها،والجزائرالمغربفي

الهدفأخطأت:"البندقية"فوهةيغيرممنللمخطئويقال،أحسنتللمجاهد:

والعمل.والتصويب

وسائلعلىصورهمبعضرأيناالذينالمدنييننرففقتلأنعلينايجب

والمغربالعراقفي،منهمتسيلوالدماءالأرضعلىمطروحونوهم،الإعلام

الشيعةمنكانواسواءذلك،فعلوامن"ونخطئ"نلومأنعليناويجبوالجزائر!

منأو،واليهوديةالأمريكيةالمخابراتعملاءمنأو،القاعدةرجالمنأو،الرافضة

إلىيؤديالذيالعملفإن،القتلةكانمهما،والمغربالجزائرفيالمخابراترجال

،الإسلاميحرمه"حرام"وهوومستنكر،مرفوضالغافلينالمدنيينقتلأوجرح

.والمجاهدونوالدعاةالعلماءويرفضه

العلنيوالصوت"الملآن"بالفمالمسلمينمنالمدنيينقتليجيزونمنلكلنقولها

الصريح:العالي

وأشيعةأوسنةكانواسواء،مكانأيفيالمسلمينمنالمدنيينقتلشرعأ"يحرم"

نفسهفجرومن،اللهعندآثمفهذاشيعيأ،أوسنيامسلمأ،مدنيأقتلومن،غيرهم

هووانماشهيدأ،ولامجاهدأفليس،شيعةأوسنة،مسلمينمدنيينوسطناسفبحزام

حوله.منوقتلنفسهبقتلآثم

وأفسادأالأرضفييعيثونالذين،المحتلينالجنودقتلهوالسادةأيهاالجهاد

يجوزولا،المسلمينبلادمنوغيرها،وفلسطينوأفغانستانالعراقفيإفسادأ،
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والصليبيين،والأمريكاناليهودويتركواب!ادقهم،فوهات"يغيروا"أنللمجاهدين

وفيالجهاد،يدعيمسلميموتأنوالخسرانالضلالومن!المسلميندماءويسفكوا

.!نهخواإ"أرواخ"رقبته

علىجهادهمقصرواالذين،البصيرة،أصحابالصادقينللمجاهدينوطوبى

فيالإسلاميوالجيش،العراقوحماس،فلسطينحماسمثل:الغاصبينالكفارقتل

وغيرهم.العراق
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(!)العرييالعالمفيقادمةيهوديةمستوطنات

العربيالعالمعلىللسيطرةومخططاتهم،مستمرةالمنطقةفياليهودمطامع

للتطبيعالعربية""الاستماتةتلغهاولم،للسلام"العربيةالمبادرات"توقفهالم،متواصلة

كلوفتح،أحضانهمفي"والارتماء"،بدولتهمالجماعيالعربيوالاعترافاليهود،مع

بالصدوديقابلباليهود،الجماعيالعربي"الهيام"هذاكل...أمامهمالعربيالعالممافي

والهيمنةللسيطرةالمدىبعيدالطويلالتخطيطفيوالاستمراروالعناد،والإعراض

!!!المنطقةفيشيءكلعلىاليهودية

للمبادرةتفعيلمنأيامقبلالعربالخارجيةوزراءعنصدربمانفاجأولم

مقابلمعه،والتطبيع،الصهيونيبالكيانالاعتراففي،السابقة"!السعوديةالعربية

والأردنلمصرالخارجيةوتفويفوزراء!!!اليهوديالكيانهذايقدمه"ء"لاشي

المرفوضة،المبادرةتلكلتفعيلاليهوديالكيانمععلنيةرسميةاتصالاتبإجراء

!!!ومنطقيأوعقليأوعروبيآإسلاميآ

اليهود،بدولةالرسميالعلنيالشاملالاعترافيريدونالعربالمسؤولون

وفعل،اليهودي"الغول"أمامالبلدانفيشيءكلوفتحاليهود،معالكاملوالتطبيع

يأ"المجانيالعربي!السخاءهذامقابلاليهوديدفعولااليهود...يرضيشيءكل

!إشيءإ

اليهوديةوالهيمنة،العربيالعالمبلدانفياليهودي""التغلغلمدىالثهإلايعلملا

وعلى،والمالالاقتصادعلىاليهودسيطرلقد:العربيالعالمفيشيءكلعلى

وعلىوالتصدير،الاستيرادوعلى،والمنتوجاتالمصانعوعلى،والشركاتالمؤسسات
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والتبافىلوالشراءالبيععملياتوعلى،والبورصاتوالأسهم،التجارةحركة

!!!الأراضيوتجارةالبناءحركةعلىوسيطروا..التجاري

عملياتمنيربحونوكم؟العربيالعالمفيوالشركاتالمصانعمنيملكونكم

العالمفيالشاسعةالمساحاتمناشترواوكم!العربيالعالمفيوالماليالتجاريالتبادل

يشترونهمايسجلونالذين،والسماسرةالوسطاءطريقعنهذايفعلون،العربي

المباشر..اليهوديللمالك"غطاء"الحقيقةفيأنهممع،العربيةبأسمائهمويملكونه

توثقالتيالسريةالوثائقمنالسريةوأضابيرهمملفاتهمفياليهوديملكوكم

العربية""المبادرةنجاحينتظرونوهم...العربيالعالمفيوالبيوتالأراضيلتملكهم

فتحاليهودينتظر...أيامقبلتفعيلهاالعربالخارجيةوزراءتررالتيللسلامالرسمية

معالشاملالرسميوالتطبيع،العربيالعالمبلدانكلفيالعلنيةاليهوديةالسفارات

لهملتحكم،العربيةالمحاكمأمامالقضاياويرفعوا،السريةوثائقهمليعلنوااليهود،

عنها!!!""العربيالعدوانوإزالة،العربيةالأراضيبتسلم

المثير:الخبرهذا!اليكم

فيهاطلبت"الكنيست".اليهوديالبرلمانأمامقضيةاليهودمنمجموعةرفعت

وأنوخيبر،المنورةالمدينةفياليهوديةالممتلكاتباستعادةلهايحكمأنالكنيستمن

هماليهودهؤلاءاناعتبارعلىعنها،العربيالعدوانلإزالة،الدوليةبالمحافليتصل

ملكيةتثبت8"مزورةوثائقومعهموخيبر،وقريظةالنضيربنييهودأحفادأحفاد

الرسميالعربيالاعزافبعدماإلىالقضيةبحثاليه!توأخلإياها!!أجدادهم

تلكباستعادةالمتحدةالأممتحكمعندماالمصيبةمقدارتخيلوا!!اليهوديبالكيان

.!!الحكمذلكتنفيذأمريكاوتتولى،الممتلكات
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(8)؟الاولعدوناأيهما:وايرانأمريكا

علينا،والهيمنةللسيطرةوخططواعلينا،تداعوا،الأيامهذهفيكثيرونأعداؤنا

:قالعندماوسلمعليهالثهصلىالثهرسولوصدقلهم،"دسمة"وجبةوصرنا

نحنقلةنموأ:اولاق!قصعتهاإلىالأكلةتداعىكما،الأممعليكمتتداعىأنيوشك

منالثهولينزعن،السيلكغثاءغثاءولكنكمكثير،إنكملا.:؟قالاللهرسوليايومئذ

رسولياالوهنوما!قالواالوهنقلوبكمفيوليقذفن،منكمالمهابةأعدائكمصدور

(1)!!الموتوكراهيةالدنيا:حبقال؟الله

فيها،متفاوتونهمبل،العداوةمنواحدةدرجةعلىليسواالأعداءوهؤلاء

ومشروعاتهم.ومصالحهم،ومقاصدهموأهدافهم،وبغضهمحقدهممشوىحسب

..عداوةالأعداءأشدوهناكأعداء،أعداءوهناكأعداء،هناك

علىالأعداء،تصنيفيحسنونلامناالبصيرةوفاقديالنظرقصيريوبعض

منهؤلاءكانإذابالأمةتحلالتيالكبيرةوالمصيبة،عداوتهموشدةخطورتهمأساس

يعتبرونعندماالمسؤولينهؤلاءفيوالمصيبة،والتوجيهالقراروأصحابالمسؤولين

الناصحيعتبرونوعندماخبيرا،مستثاراويجعلونهوليأ،صديقأالأشدالألدالعدو

!!!لدوداعدواالمخلمالغيور

على""تموهوغيرهاالإعلاميةالتاثيرووسائلالتوجيهأدواتأنالمؤسفومن

،عداوةالأشدوالعدوالعدو،عنحديثهافي،الأيامهذهفيالساذجةالشعوب

أمريكا:ذلكعلىمثال..وأبرزوالطامعينالقوىمنكثيرعنحديثهافيهذاويتجلى
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الذيوأيهما؟عداوةالأشدهوأيهما!الإيرانيوالخطرالأمريكيالخطرأو!!ايران

لمواجهته؟والطاقاتوالقوىالجهودتوجهأنيجب

يعتبرونهاوإنماأساسا،خطراأمريكايعتبرونلاوالمسؤولينالمتنفذينمنكثير

وحقوقوالسلامالديمقراطيةونشر،المنطقةاستقرارعلىوحريصةومخلصا،منقذا

والصومالوأفغانستانالعراقفيأمريكاتفعلهماعنأعينهموتعمىفيها..الإنسان

وغيرها.

"المجوسيالخطرتمثلوأنهالنا،عداوةالأشدهيإيرانأنلهؤلاءأمريكاأوحت

أهلمنثأرهلأخذيسعىالذي""الشيعيالخطرتمثلكماضدنا،القديم"الفارسي

الفارسي،الخطرأمامالوقوفإلىوأساليبهموسائلهمبمختلفهؤلاءويدعو،السنة

بالقوةبالاحتماءإلاذلكيكون!ولاالشييالغولمن"السنة"أهلوحماية

العدةتعدأمريكاأنوبما!"الحنونالدافئالأمريكي"بالحضنوالارتماء،الأمريكية

وشعوبه،ومسؤوليهبدوله،العربيالعالم"تستنفر"ف!نها،لإيرانتريبةقادمةلضربة

القرآنعلىحريصةفأمريكا،المشتركالعدوضدمعهاليتحالف،ومؤسساته!اعلامه

منلتخلصهموجاءت،"السنة"أهلعنومدافعة،الكرامالصحابةومحبة،والإسلام

هذهفيعنهالحديثيجريماإ!هذاوالشيعةوالمجوسالفرسفيالمتمثلالأشد،العدو

!إالأيام

خطرإيرانإنننكرلاونحن،"وتزييف"خداعهوتقولونهماإن،سادةياكلا

ما!يوماالشيعةأوإيراننؤيدولم!المنطقةعلى

هي-سياديةومطامعصليبيةوأحقادصهيونيةتطلعاتمنتمثلهبماأمريكا-لكن

تمثلوأنهاعلينا،الأكبرالخطروهيلنا،عداوةالأشدوهيلنا،"الأول"العدو

ليستوإيرانعلينا،خطيرونكلهماليهود،مقدمتهمفي،كثيرينلأعداء"تجميعا"

.!!الأولالعدولمواجهةالجهودتوجيهمنبد!ولاالثانيولاالأولالخطر
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(+)مكبمرحبآ:والإصلاحالجهادجبهة

جراحمنقلوبنافيماوتعمق،وكريهةسيئةالعراقمنالقادمةالأخبارأنرغم

فتحتالتي،السارةبعفالأخبارلناحملالماضيالأسبوعأنإلا،وأحزانوآلام

...القلوبهذهفيمشرقأمل""طاقة

بدأتالعراقأرضعلى"المجاهدين"فصائلبعفأنإلىالأخبارتلكتشير

إيمانيةموضوعيةنظرةالجهادمسألةفيأبناؤهاونظر،هناكالوضعخطورةتدرك

..صادقةدقيقةمراجعةوقفةووقفوا،نافذة

وصدور،بعفالمجاهدينمن"أخطاء"بوقوعالفصائلتلكرجالاعترف

ذكرناأنسبقوقد،العراقيينمنمدنيينقتلفيتتمثل،بعضهممنباطلةممارسات

فيالمبرورالجهادطبيعةمعمتفقغيرواعتبرناه،فعلوهمنوخطأناوأنكرناه،ذلك،

.لإسلاما

تلكرجالبينوالاختلافالانقسام""خطورةالفصائلتلكأدركتكما

"اشتباكاتإلىبعفالحالاتفيانتهت،وفرقةنزاعمنذلكإليهيقودوما،الفصائل

أيديعلى،وجرحىقتلىفيهاسقط،الجاهدينبعففصائلبين"مسلحة

..السلاحرفقاء""أخوانهم

الجبهةفاندمجتبينها،فيماوالاندماجالاتحادعلىبعفالفصائلاتفقت

ثلاثةاندمجتأيامبثلاثةذلكوبعد،واحدةجماعةفي"العراق"حماسمعالإسلامية

"الجيشوهي،الفاعلةوالمؤثرةالقويةالمجاهدةالفصائلأكبرمنهي،فصائل

الفصائلتلكوشكلت،"السنةأنصارو"كتائب،"المجاهدينو"جيش،"الإسلامي
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وفي،بالجبهةالالتحاقإلىالأخرىالفصاشلودعتدا،والإصلاحالجهاد"جبهةالثلاثة

!"العشرينثورة"كتائبمقدمتها

الثه،شاءإنالمشرقالجهادلمستقبلواستشرافأواستبشارأفرحأزادناالذيوالأمر

باسمالمتحدث"القيسيالرحمن"عبدالمجاهدكلاموفيالجهاد"،"جبهةبيانفيوردما

الجاهدينأنلنابداحيث،الجبهةقادةأحد"الجنابياللهعبد"الشيخوكلام،الجبهة

وإصلاح،هناكالجهاديةالمسيرة"تصويب"أهميةيدركونالعراقأرضعلى

تحقيقحتى،الجهاديةالمسيرةاستمراروأهميةفيها،بعضهمعنصدرتالتيالأخطاء

استمراريعنيمما،الشعبمعالعلاقةوتمتينالصلةتوثيقوأهميةالمنشود،الهدف

إليهمأساءواإذالأنهم،عنهمالناسانفضاضوعدم،للمجاهدين"الشعبية"الحاضنة

رجالأالناس"يحضن"كيفإذعنهمانقضوا..الأذىووالجرحالقتلفيهموأوقعوا

!؟يقتلونهمأويكفرونهم

الجهادحركة"ضبط"وجوبعلىتأكيدهمالجهاد،جبهةبيانفيويعجبك

فعلأوتصرفأيومنعناجحآ،مبرورآجهادأليبقى،الشرعيةالإسلاميةبالضوابط

"أمنعلىالمحافظةإلىودعوتهم،الشرعأحكاممعيتفقلامجاهدأيمنسلوكأو

وهذا."الناسأمن"حمايةأولوياتهممنجعلواحيث،العراقأرضعلى"الناس

فيهاويجرحيقتلوالتي،المدنيينوسطتتمالتي"المفخخة"العملياتلشرعيةإبطال

الصادقة!الجهادية""المسيرةتشوهوالتييوميا،المدنيينالعراقيينعشرات

المحتلين،إخراج"أولوياتهم"مقدمةفيجعلهمالجهادجبهةبيانفيويعجبك

إلاالأمريكانمعمفاوضاتإجراءوعدم،وحلفائهمالأمريكانمنالعراقوتحرير

منأمريكاأنشأتهمابكلاعترافهموعدم،محتلجنديلآخرالحقيقيالخروجبعد

ودستور،ومعاهداتواتفاقيات،وجيشوبرلمانحكومةفيمتمثلة"دمى"

..باطلفهوباطلعلىبنيوما،الاحتلالعلىمبنيةكلهالأنها،ومؤسسات

مجاهدينبكم،ومرحبا،اتحادكملكممبارك:والإصلاحالجهادجبهةرجاليا

.!الثهشاءإنومنصورين،متميزين
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(8المبارحةالتحديلغة

الجهادعنوالمتخلفون....عاليةونبرتهم،واثقةولهجتهم،قويةالجاهدينلغة

ولسانهم،مرعوبةولهجتهم،ضعيفةلغتهمتكونولذلك،النعمةهذهمنمحرومون

!!!جبانا

أماالأعداء،فيهمئطمعالجبانةالمهادنةالمسالمة""الاستسلامالسلامدعاةولغة

الأعداء.قلوبفيوالإحباطاليأسئوقعف!نهاالمجاهدينلغة

أمامهم،يجبنونلاالمجاهدينولكنجنودا،وأكثرسلاحا،أقوىالأعداءيكونقد

معاركمنمعركةمنماسلاحا؟وأقوىعددا،الأعداءمنكثرالمجاهدونكانومتى

كانالنصرولكن،والأقوىالأكثرهمفيهاالكفاركانإلاالفاصلةالإسلام

معتمدآالعدومعالمعركةويدخل،اللهمنقوتهالمجاهدوششمد..اللهبإذنللمجاهدين

أمامهويقف،ويتحداهالعدويواجهولذلك،الأقوىهواللهانيوقنإنهالثه،على

..وثباتوصبرويقينبإيمان

"أبومكةزعيملهمأرسلعندما،العظيمالصحابةموقفعلىالقرآنوأئنى

لكمقدرةلايحيشستهاجمكمتريشأإن:وعزائمهممعنوياتهملتحطيمخبرأ"سفيان

ونعمالثهحسبنا:قائلينفردوالكم..نجاةولا،عليكموستقضي،مواجهتهعلى

ممجهثوأقذآلتا!مىانآلتاسىلهمقال!آلذين:تعالىقولهفيعليهمالثهفأثنى،الوكيل

لئمؤففليآدترينبنغضز!قآنقتبو(لي!وئآولمحغم(دئةحشئناوقالوأإيخناقرادممئمفأخشؤتمم

.(173-172:عمرانآل)(سمو*يتتئشهتم
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تصدر،الواثقةالتحديلغةنسمععططونستبثرونسضونسعدنفرحوكم

قلوبويملأ،والأمريكياليهوديوانالمحطقوىفيهايتحدىطاهر،مجاهدفممن

ويأسأ.إحباطأأعدائهقلوبويملأوثباتا،ثقةأتباعه

لهقالالثه"،"دادالمجاهد،طالبانلحركةالعسكريالمسؤولمعمقابلةفي-

قواتمعلتقضي،أفغانستانفيقواتهاعددستزيدأسترالياإنقيل:الصحفي

لاهذاقائلأ:الإيمانيةالتحديبلغة"الله"دادفرد!إطالبانحركةعلىالتحالف

عددتزيدأنالعدوانقواتباقيومنأستراليامناطلبوأنايسرنا،هذابليخيفنا،

ونستعينأكثر،منهمسنقتللأننالنا،خيراسيكونوهذا،أفغانستانفيجيوشها

الوكيل.ونعمالثهوحسبنا،بالتهعليهم

ونبرةولهجةبلغةتكلمالعراقفي"الجنابي"عبداللهالشيخالمجاهدمعمقابلةوفي

كانكمامتميزأ،منضبطأمتزنأصوتهوكان،واثقمجاهدعنإلاتصدرلا،ومنطق

بالمنظارإليهمونظر،الأمريكانالمعتدينعلىب!يمانهواستعلىعاليأ،فصيحأواثقأ

فيبالإسراعأمريكاأنصح:وقاللهم،نصائحهوقدم،حقيقتهمعلىفعرفهم،القرآني

،الآنمناسبةللانسحابالفرصة،الأوانفواتقبل،العراقمنالتامالانسحاب

علىسينتصرونالمجاهدينوإنغاليا،الثمنفستدفعتفعللمن!فبجنودها،تحتفظحتى

الأمريكانجنودعلىسيأتيووالله،فيتنامفيهزيمتهامنأشدوسيهزمونهاأمريكا،

..منهيهربونطريقآيجدواولن،الهربعنفيهيعجزونتريبيوم

يعلنوهونفسها،والنبرةواللهجةاللغةبهذه"مشعل"خالدالجاهدوتكلم

بشأنثوابتهاعلىوثباتها،وتحديهماليهودجهادفيالمباركة"حماس"مسيرةاستمرار

ولننطق،والمواجهةالتحديلغة،الواثقةاللغةهذهفياللهبارك..الفلسطينيةالقضية

الثه.ب!ذنقادموالنصرله،والمستقبل!الصوتهذاولنرفع،اللغةبهذه
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ا)ء(االجمعةخطبمستوى

على"العالمي"الحصاربسبب،الأيامهذهفيجدأمتدن"الجمعة"خطبمستوى

الذيذاك،العالمدولمختلففيونشاطاتها،ودروسهاوخطبائها،وموظفيهاالمساجد،

المساجدوأتباعهاأمريكاتعتبرإذ،"الإسلامي"الإرهابمحاربةبحجةأمريكاتفرضه

المتطرفين.الإرهابيينوتخرتخ!تنتجالتي"البؤر"

علىيحرصغيور،مسلملكل،ومؤلمومتعبمؤذالجمعةخطبملفوفتح

العالمبلدانفيالجمعةخطبتعدولم...والدعاةالدعوةوعلى،والمسلمينالإسلام

!!القريبالماضيفيعليهكانتكما

وتعليم،تربيةمدارسالمساجدفيهاكانتالتي،"الحية"الأيامتلكالثهرحم

هذاوتبخر.اللهبدينالملتزمالشبابمنهايتخرج،"حانية"ومحاضن،وتوجيه!ارشاد

!!العشرينالقرننهايةقبلمكشوفةبدأتالتي،الإرهابعلىالعالميةالحربفيكله

يوجهون-مجملهمفي-المساجدخطباءفيهاكانالتي،الحيةالأيامتلكالثهرحم

أمراضفيهاويعالجونمتوازنآ،"وسطيأ(ترآنيأإسلاميأتوجيهأالمصلينجماهير

الحية.الأمةومشكلات

منتصفوحتىالسبعينياتنهايةمنذعشناهاالتي،الحيةالأيامتلكالثهرحم

واعيأإسلاميأ"تلخيصآ"الجمعةخطبةفيهاكانتوالتي،الماضيالقرنمنالتسعينيات

ترآنيمنظورمنلهاوتقديمآ،والعالميةوالعربيةوالوطنيةالحلية،الأسبوعأحداثلأهم

الخطيبمنيستمعونالمصلونوكان.القرآنحقائقأساسعلىلهاوتحليلأ،إيماني

المسجدمنويخرجون،الأسبوعيةالساخنةالأحداثفيالإسلامحكمالبصيرالداعية

.لها..واعيةإسلاميةبرؤية
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محلهاوحلت،الصفحةتلكطويتفقدالجى،وتلك،الأيامتلكالثهرحم

النفس،يؤلم،العالمفيالجمعةخطبإليهآلتمافيالتفكيروإن!!!!أخرىصفحة

كلتحزندرجةإلى-الأغلبفي-الخطبمستوى"تدنى"حيث،القلبويدمي

والأحداث،الحيةالموضوعاتعن-الأغلبفي-الخطباءانصرفوحيثغيور،

الموضوعيةعنبعيدأسلوبوإلىوالأحياء،الحياةعن""غائبكلامإلى،الساخنة

والضعيفة،الموضوعةالأحاديثلاستعراضمكانأالمنابرمنكثيروصار...والعلمية

...الساذجةوالأفكار،المنكرةوالروايات،المكذوبةوالأساطير،الخرافيةوالقصص

قراءةولا،الآياتتلاوةيتقنلا،خطيبكلماتمنتسيمما"تتأذى"وصرت

وأ،جمعياتأو،جماعاتأولدعاة"والاتهام"الجرحفيبعيداويذهب،الأحاديث

!!الخطبةيملأالذيالعاميوالكلام،والنحويةاللغويةالأخطاءعنناهيكأفكار..

منبقيةوالخطباء،من"بقية"أوليوجودننكرولا،نظلملاحتىنعممولا

.المستوىهذاإلىتصللم...الخطب

والثبات،الفاحشةعنوالابتعاد،العفةإلىالخطبةفييدعوخطبإلىاستمعنا

مبتذلة،خرافةبذكرالمصلينمسامع"آذى"ولكنهوجيد..طيبوهذاالإغراء...أمام

نأخلاصتها..إسلاميةفضيلةأنهاعلىتقدمأنولاالمنبر،علىتقالأنيجوزلا

أدخلتهحتىعليهواحتالتبه،فأعجبت،جميلآصالحآشابآرأتفاجرةامرأة

يجدفلم،والنجاةالهربالشابوحاول،الزناإلىودعته،الأبوابوغلقتقصرها،

أخرجوهناك،الحمامإلىبالذهابلهتأذنأنمنهاطلبفعل؟فماذا!!لذلكوسيلة

وخرج،قدميهإلىرأسهمن،جسمهمنجزءكلبهودهن،المرحاضمنالغائط

لعفته،اللهوأكرمهالزنا..مننفسهصانوبذلك!!!!وطردتهمنهفتقززتعليها!!!

رائحةتفارقهلماغتسلولما"مسكا"،جسمهعلىالمدهون""الغائطرائحةفصارت

لمالخرافةهذهأنأجزمأناسارإ!أينماجسمهمنينبعثالمسككانحيث،المسك

.!!!!بذكرهاالمنبر""تدنيسيجوزولاتقع،
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الحلى)"(هوالبصيرالجهاد

القراءةوختم،""العنكبوتسورةآخرمنآياتالإماموقرأالفجر،اليومصليت

ييتاجقدوأؤآلدين!:تعالىقولهوهي،السورةمنالأخيرةبالآيةالثانيةالركعةفي

،المصلونإليهالينتبهالآيةالإماموأعاد،(!آلمخ!يييينتمعآلئةن!و!م!قتاتتهدتتهئم

وكنت،البيتإلىوعدت،الصلاةوأنهينا،الآيةمعوسرحت،قلوبهملهاويفتحوا

الأمة""واقعوأستحضرإيحاءاتها،وأتشربحقائقها،معأجول،الآيةمعمتفاعلآ

وخرجتظلالها،فيواسترواحيمعها،جولتيوطالتحقائقها،ضوءعلىالمعاصر

.!!!"الحلهوالبصير"الجهاد:الهاديالشعاربهذا،جازم!ايمان،قاطعبيقينمنها

ليزدادوا،الآيةهذهحقائقمعايشةفيوالأخواتالإخوةمعيأشركأنوأحببت

وعدمبه،والالتزاموتطبيقهإنفاذهعلىالعملووجوبالشعار،هذابصدققناعة

وما!!والمتفلسفونوالمثبطوناللائمونوزاد،الضغوطكثرتمهماعنه،التخلف

إلىالناسويعيدونالأعداء،يواجهونالذينالمجاهدينفيوجلعزاللهقولأعظم

.451المائدة9(لألرتؤتةمخافو!ؤلاألئزسيبيليفييجفدوئ!:الحق

وأعداءوالأمريكاناليهودويزدادتعقيدا،يومكلالمسلمةالأمةمث!كلاتتزداد

هذهوسائلفيوتنويعاوقرآنها،وإسلامهاللأمةحربايومكلفيوالداخلالخارج

ويستجب،الأمةفيوأذنابهمعملاؤهملهمويمكنوميادينها،وأسلحتهاالحرب

الشياطينعليهم!دستحوذ،صرعىويقعون،لذلكوالتافهونوالمنهزمونالفارغون

والداخل.الخارتخ!من

هـ.1428الأولجمادى12م2007/5/29:السبيل(*)

430
http://www.al-maktabeh.com



لومةجهادهمفييخافونلاالذين،المجاهدونإلاالأعداءهؤلاءأماميقفولا

ازداد،وهمجيتهموبطشهموشراستهمحربهمفيالأعداءصعدوكلما،لائم

المجاهدينفيذلكيتجلىوتحديأ،وجهادأ،وشجاعةوثباتأوعزمأتصميمأ،المجاهدون

الساخنة.الإسلاميةالمواقعمنوغيرها،وأفغانستانوالعراقفلسطينأرضعلى

المنتفشة"،"المستعليةاليهوديةالعسيةفيعنيفة"هزة"أحدثتالقسامصواريخ

اليهودية،الأعصابوأرهقت،اليهوديةالعزيمةوفتتت،اليهوديةالأسطورةوحطمت

المهمإنماغزة،قطاعحول""المغتصباتعلىالعسكريةالميدانيةآثارهاالمهموليس

مالها،لبق!ملافيالصواريخولهذه،اليهوديةالنفسيةعلىالتدميريةالكبيرةآثارها

والتحسين.التطويرمنالمزيدالمجاهدونعليهائجريبعدما

،القسامصواريخبهمتوقعهالذيالكبيرالنفسيبالخطراليهوداعترافومع

ويوقع...!!مطلقيها!وشمبون،الصواريخيشتمونبيننا،من"نكرات"تافهونيتكلم

هووالمستقبل،يوقعونماأعدائهمفيوالأفغانيةالعراقيةالجبهةعلىالمجاهدون

للجهاد.

الهدايةمنمزيدأووعدهموالسداد،التوفيقاستمرارللمجاهديناللهتكفللقد

يخلفولا،وعدهينجزأنهمعسبحافه،منهمؤكدأقسمأالوعدهذاوجاء،للطريق

شئأأقللم...،(!آلمخيمييينتمخآلتةن!و!ممبقتأتتهدتتهتمفيسانجهدوأؤآلدين!الميعاد:

أمامها،المطولةالوقفةإلىوالأخواتالإخوةوأدعو،الآيةهذه!ايحاءاتحقائقعن

الشعارهذاحياتهمفييعيشواأنإلىأدعوهمكماإشعاعاتها!!بعضعلىللوقوف

القرآنيبمفهومهالجهاد!الأمةمشكلاتلكلالوحيد"الحلهوالبصير"الجهاددائمأ:

الشامل.الواسع
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(+)!االعرييةالذاحرةوفقدانحزيرانمنالخامس

الأربعونالذكرىاليومهذافيبناوتمر،حزيرانمنالخامسهوالثلاثاءاليوم

لكموأروي،أيامقبلسمعتمما""صعقتقدبأننيوأخبركم...المعروفةللنكبة

الشبابمنكثيروصلالانحدارمنمستوىأيإلىلتعرفوا،وشاهدتماسمعت

...العربي

الذكرىعنخاصأتقريرأتقدموكانت،العربيةالفضائياتإحدىأتابعكنت

دولمنالشبابمنمجموعةآراءالصحفيواستطلع،حزيرانمنللخامسالأربعين

يقولواأنتتوقعونماذا...الذكرىهذهعنبكلمةمنهمكلليعفق،"خليجية"عربية

؟؟؟اليومذلكعن

فيه؟وقعوماذا؟حزيرانمنالخامسلكيعنيماذا:أحدهمالمذيعسأل

فيحربفيهوقعتأنهوأظن،م1961عاممواليدمنأنا:الرجلأجاب

تفاصيلها...أعرفولمأتابعها،لملكني!!فلسطين

؟حزيرانمنالخامسلكيعنيماذاآخر:شابآالمذيعوسأل

...التواريخأعرفلا،أدريلاوتردد:بتلعثمالشابأجاب

!!!!كبيرةحربفيهتقعالم:لهفقال،ذاكرتهينعشأنالمذيعوحاول

إسرائيلبينحربفيهوقعتأنهيمكن:وقال،ذاكرته""الأبلهالشابفعصر

!إ!!ائيشعنهاأعرفلالكن..وفلسطين
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منهصعقتالذيإنماخطير،الثابهذاجوابأنمحهنا،ليستوالمصيبة

الثالث:الشابمعالمذيعمقابلة

ملئقدوتظنه،مظهرهيخدعكسمينا،مليئأعريضآ،طويلأ"الكاميرا"أمامرأيته

...ودرايةوعلمأوثقافةمعرفة

؟حزيرانمنالخامسلكيعنيماذا:المذيعسأله

أبدا؟شيءأيلييعنيلا:قالثم،أعلىإلىنظرثمدازائغة"،نظرةإليهنظر

بينحرباليومهذافيوقعتأنهسمعتأما:لهوقال،بالجوابالمذيعفوجئ

؟والعربإسرائيل

بقوله:والمكانوالزمانوالتاريخالوجودعنالغائب،""الضائعالشابوفاجأنا

سمعت!ما

منعربيةدولوخسرت،الحربهذهعنسمعواالناسكل:المذيعلهقال

سمعتما!إ!منكالحربهذهعنأسمعمرةأول:الشابفقالفيها؟أراضيها

عنها!!!أعرفولاعنها،

الضائعالشابهذاعنتقولونوماذا"التراجيدية"؟الروايةهذهفيرأيكمما

،"ذاكرة"غسيللعمليةيتعرضالذي،العربيالشبابمنكبيرأقطاعأيمثلالذي

وتعبئتها،الذاكرةتلكمن،والأعداءوفلسطينواليهود،بالعربيتعلقماكللإزالة

والرقموالأزياء؟!والموسيقىوالأغاني،والممثلاتالمغنياتبأخبار

والجهاد،والإسلام،والوطنالأمةقضاياعن"الشباب"تغييبيريدونإنهم

نركزأنوعلينا!ومستقبلهوشبابه،ومدخراتهبالوطنهمليستفردوا،والوعيوالعمل

لناوالمستقبلوالجهاد!والتحديالمواجهةإلىوتوجيههاشبابنا،ذاكرة"تنشيط"على

الله.بإذن
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إ)ء(إنجاهدحماسدعوا

فلسطين،أرضعلىيجاهدونالذين،الصادقينللمجاهدينتأييدنانكتملا

لهؤلاءمحبتناننفيولا،الإسلاميالعالمفيالساخنةالجهادساحاتمنوغيرها

شرعيأ،واجبأهذانعتبربلواعتزاز،بافتخاربهونجهرذلك،نعلنوانما،المجاهدين

إلىبهانتقرب""عبادةالأعداءيواجهونالذينالمجاهدينمحبةإن..اللهعندآثمتاركه

بالكفماعليها،فعلهامناللهيحاسب،جريمةوئغضهمالمجاهدينهؤلاءكره!انالثه،

المجاهدين،هؤلاءضدوالتخطيطالتامرجريمةإلىينتقل!انما،بالكرهيكتفيلابمن

يحارب،""بخسةأداةيكونأنرضيبمنبالكوماذلك،فيالأعداءمعويتعاون

عننيابة،دمائهموسفكالجاهدينقتلهوفيتولى،خلالهمنالمجاهدينهؤلاءالأعداء

!!المشؤومالموقعهذافييكونأنرضيمنكلالثهسيحاسبكمالأعداء،أولئك

منالخامسلهزيمةالأربعينالذكرىأجواءنعيشزلناماونحنهذا/نقول

وادعو.....فلسطينأرضعلىالمباركالجهادساحةعلىيجريماونرى،حزيران

وحزيران،1967حزيرانالحزيرانين،بينسريعةمقارنةعقدإلىوالأخواتالإخوة

الاجتياحأمام،لساعاتالأولحزيرانفيعربيةجيوشصمودعدموتذكر،5752

تزعججهاديةملاحميسطرونالمجاهدينفإنالعامهذاحزيرانفيأما...اليهودي

...العديدةالخسائرفيهموتوقعاليهود،

الأقصى،وشهداءالقدسوسراياالقسامكتائبمنالصادقونالمجاهدون

الجيشويعجز،للقطاعالجاورةالمحتلةالمغتصباتتدك،المجاهدةالفصائلمنوغيرهم

وصواريخهبطائراتهالقطاعيقصفعليها،القضاءعنيقهر""لاالذياليهودي

منينتظرهملماالقطاعمخيماتإلىجنودهإدخالمنويخاف...قائدةدونودباباته

كنتمإن:لهمويقولون،المحتلينالجنودوغيرهمالقساممجاهدوويتحدى...مذابح
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!!تتوقعونمالا""المفاجآتمنلكموندخر،نتحداكمإننافتعالوا،أقوياءلأرجا

قبلساعاتفيالشاسعةالمناطقاجتاحواالذينوهم...الدخولعنالجنودويجبن

عاما...أربعين

منجزءأنهاونوقنومحاربتها،"حماس"معاداةفهمنحسنالحقيقةهذهضوءعلى

!!اليهوديةالمخططاتتخدموأنها،والمجاهدينالجهادعلىالحرب

وأن،مفهومأمرحماسالأمريكانيكرهوأن،مفهومأمرحماساليهوديكرهأن

المخططاتوالأمريكاناليهوديضعوأن،مفهومأمرحماسالصليبيونيكره

الأمريكية"دايتون"خطةبنودوتذكروا)مفهومأمرحماسعلىللقضاءوالمؤامرات

يثماركأنوالعقلللمنطقوالمخالفوالمستهجنالمستغربلكن،(حماسعلىللقضاء

لتحقيقوالأمريكاناليهودبهميستعينوأن،حماسعلىالحربفي"مسلمون"عرب

السريةالحربومظاهرصورمختلففيوخارجها،فلسطينداخلالغايةهذه

الذين،القساممنالجاهديناغتيالجريمةالقطاعفي"المخربوندايتولىوأن..والعلنية

...المخربينهؤلاءإلىالجريمةهذهفأوكلوا،اغتيالهمعناليهودعجز

الظاهرين،والعربالأجانبالأعداءمنتواجهكم،حماسعونفياللهكان

وقويةموجودةذلكمعوهي...المشكلاتومنالمعوقاتمنتعانيوكم،والمستترين

يوجهونالذين،القسامكتائبمجاهديعونفيالثهوكان...اللهبإذنوصامدةومؤثرة

!!خلفهممنالمخربينالخائنينأسلحةفتصيبهم،أمامهماليهودإلىأسلحتهم

وبينبينهاوخلوااليهود،تحاربودعوها،حماسعن"شركم"كفوا:ياقوم

أظنكمومامنها!!استرحتمانهزمتوإذالكم،خيرأكانانتصرتفإذااليهود،

.!!ستفعلون
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(5)االهيجاناوسطحقائق

فيالأحداثأوصلالذيوالتصعيد،والهيجانوالتوترالانفعالهذاوسط

ذروةفيوهم،الأحداثتلكمسلسلالمتابعونيتابع،إليهوصلتماإلىفلسطين

خبراءإلىالجميعويتحولأيضآ.والهيجان،والانفعالوالتوتروالتأثر،التفاعل

،وقضاةومحامين،ومحققينباحئينإلىيتحولونكما،ومتحدثينومنظرين،ومحللين

الفئة،تلكوإدانةبتجريم،الأحكامولصدرونالقضايا،ولعذون،المحاكميشكلون

والوقائعالأحداثبعض""الهيجانهذاوسطوينسون...الأخرىالفئةوتبرئة

...وأحكامهموتحليلاتهمنظرتهملتغيرتبهدوءراعوهالوالتي،والحقائق

عميقآ،نفسآونأخذقليلآ،أعصابناونهذئقليلأ،أنفاسنا""نلتقطمعناتعالوا

أوصلتالتي،والوقائعالحقائقبعضوالشعوريالنفسيالهدوءمنبقليلونستحضر

إليه:وصلتماإلىفلسطينفيالأمور

فيها،الكبيرةفتحوهزيمة،الانتخاباتفيالكاسححماسفوزفيالبدايةكانت-

بذلك.الجميعفوجئبحيث

التي"القشةكانتلأنهابها،نرحنالقدووالله،النتيجةبتلكحماسأنصارفرح-

وصلتماإلىالأمورتصلأنوتوقعنا،المعاديالمعسكرعندالبعير"ظهرقصمت

...إليه

نتيجةبزلزالفوجئواالذين،والأمريكاناليهودمنالإنسشياطيننشط-

ومعاقبةعملها،وإعاقةحماسلإفشال،والتخطيطوالكيدالتآمرفي،الانتخابات

عليهينطبقممارسموا،ماالمؤامراتمنورسمواانتخبها،الذيالفلسطينيالشعب

هـ.1428الآخرةجمادى4م07/6/1920:السيل(*)
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لزولمضزممئمدلينكائآدتومكرفتموعندمرفتممكرؤاوقذ!:تعالىقوله

.146:إبراهيمأ(!آتجبالممئه

باليهانوتعزفوثوابتهابرامجهالتغير،حماس"إغراء"الشياطينهؤلاءحاول-

...بالثباتفاجأتهملكنها،اليهودي

المرتبطينقادتهامعوتآمروافتح،عندالثأر""عقليةالشياطينهؤلاءاستغل-

بأية،حماسإقصاءمخططمعهمورسموا"الخياني"التيارحماسأسمتهمالذين،معهم

"!إ!بلدي"خمسةحماسسيلاعببأنه،النتائجفوردحلانتصريحونتذكر.طريقة

الوسائل،بكلحماسبمحاربةالمنطقةفيأعوانهمإلىالشياطينهؤلاءأوعز-

سياسةوبدأت،الفلسطينيالشعبكلوعلىحكومتهاوعلىعليهاالحصار!اعلان

...والتجويعوالإفشالوالتعويقالحرب

الفائزين،علىالحاقدين،الداخلفيللمنهزمينالشياطينهؤلاءأوعز-

مسلحة"عصابات"وشكلوا،الآمنينوترويع،بالأمنوالعبثالمشكلات"بافتعال"

فسادا.الأرضفيعاثت،الغايةلهذه

"الفوضىأسمتهوالذي"رايس"،عنهأعلنتالذيالمبدأالشياطيناعتمد-

القساموكتائبحماسلإنهاء"دايتون"خطةمقدمتهاوفيالخططورسموا،"الخلاقة

...رجالهمدماءوسفكعسكريا،

ضدمخططاتهملتنفيذتنفيذيةأداة"الرئاسي"بالحرسيسمىماالشياطينأقر-

الظاهريةالوطنيةمهمتهمالتنعدية،السلطةباسمرسميونموظفونوهؤلاء،حماس

تدريباودربوهم،ومخربينبالأمنعابثينإلىالشياطنخؤتهم،الأمنعلىالمحافظة

،حماسعلىالعسكريالقضاءليتولوا،الأسلحةوأخطربأحدثوزودوهمعاليا،
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الغايةلهذهدولار،مليونتسعينبحواليودعموهمألفأ،ثمانينمنأكثرأنهمونتذكر

...الشيطانية

ودمائهمالناسأمنعلىوالمحافظةبواجبها،القيامعلىحماسحرصت-

عنمراتعدةوالإعلانالوسطاء،لجهودوالاستجابة،المخربينعلىوالرد،وأموالهم

...فائدةبدون..الأخرىتلوالفرصةبالأمنالعابثينوإعطاء،الاشتباكاتوقف

البناءوتهاوى،القطاعفيبهقامتبماالقيامإلىأخيرأحماساضطرت-

النظرقصيىو""وساوى...وملايينهمبأسلحتهمالشياطينأقامهالذي"!الكرتوني

فيه،والعابثالأمنعلىوالحريص،عليهوالمعتدىوالمعتدي،والمظلومالظالمبين

وتايعوافتذكروها،السابقةبعفالوقائعنسوالأنهمخطوتها،فيحماسهؤلاءواتهم

.!!!!القادمةأحداثهفيالساخنالمسلسل
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يم

(!)؟؟الظلاميونهممن

بالتشنج،ويصابون،أعصابهموتتوتر،الإسلامدعاةيخالفونالذينصدورتضيق

المزعومة،موضوعيتهمعنالمخالفونهؤلاءفيتخلى،بالإسلاميينالأمريتعلقعندما

بس!لابمنطقالإسلاميينمعويتعاملون،المفتراةوديمقراطيتهم،المدعاةوحياديتهم

عباراتحقهمفيويصدرونوالإقصاء...والتخوين،والقذفوالاتهام،والشتم

شتائم"قاموسنسميهانيمكنالذي،الخاصقاموسهممنيأخذونها،ومصطلحات

"!!لإسلاميينا

ورددها،القاموسهذامنسوداءمصطلحاتالمخالفونهؤلاءأصدرماوكثيرا

"السحيجة"!ومجموعات،""الردحوفرقوالمزمرينالمطبلينمنحولهممن

مخربونإرهابيونوالمجاهدون،ومتزمتونومتطرفونمتعصبونفالإسلاميون

!!!مفسدون

والسب،والشتمالردحبعباراتالماضيالأسبوعفيمازنأبيخطابوامتلأ

ذلكعنالحديثمعرضفيهناولسناالأسود،القاموسذلكمنأخذهاالتي

وأدعو،المهمة""الأقصىفضائيةوتولت،بذلكحماسرجالتكفلفقد،الخطاب

وهي،وتحليلاتهاوندواتهاالمباركةالفضائيةهذهبرامجمتابعةإلىوالأخواتالإخوة

الثه...شاءإنمبرور،"إعلامي"يحهادتقوم

رجالووصف،"انقلابيةتكفيرية،ظلاميةحركةبأنهاحماسمازنأبووصف

مازنأبويكنولم"!إ!"ظلاميفكربأنهحماسفكرووصف،""ظلاميونبأنهمحماس

قبلهاستخدمهفقد"الظلاميين"،مصطلحالأسودالقاموسمناستخرجمنأول

هـ.1428الآخرةجمادى1؟م07/6/2620:السبيل(")
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فيالرداحينجوقةورددتهوغيرهما،وليبياتونسفي،العربالرسميينمنطابور

وغيرها.والصحفوالإذاعاتالفضائيات

والظلام،""الظلامإلىالمنسوبهووالظلامي،ظلاميمفردهجمع،""الظلاميون

والضياء...للنورالمقابلوهو،العتمةهو

وصفمعنىوما؟؟ظلاميونبأنهموالمجاهدينالإسلامييناتهاممعنىما

إسلامي،فكرهمإن...ظلاميبأنهفكرهموصفمعنىوما؟؟ظلاميةبأنهارسالتهم

للإسلامالمعاديفإنظلامياالإسلامكانوإذا!!ظلاميالإسلامأنأي

،للظلامودعاةللنورأعداء،ظلاميونوالمجاهدونالإسلاميون"نوراني"!إ!!!

وأفغانستانالعراقفيالأنوارنشرورسالتهمنورانيون،الأسيادوالأمريكان

!!!وغيرهما

أفرزالذيللإسلاممنهمباشراتهام،ظلاميفكرهابأنلحماسمازنأبيوصف

اللهاتخذهمالذينحماسقادةأنومعناه!!حماسإليهتدعوالذيوللجهاد،حماس

الشهداءموكبفيوغيرهماوالرنتيسيياسينأحمدأنمعناه!!إظلاميونشهداء

،ظلاميونالاحتلالسجونفيحماسأسرىمنالآلافأنمعناه!إ!ظلاميونالأبرار

...وغيرهموالنتشةوالشاعروالبيتاويالدويكأمثالمن

،والأمريكانلليهودالموالونفهم،وناشروهورسلهالنوردعاة"النورانيون"أما

أبناءهاويقتلون،أمتهميعادونوالذين،لمخططاتهموالمنفذون،معهموالمتآمرون

!!!!عجيبمنطق!!!لأسيادهمإرضاء

والنورانيين،الظلاميينفيالفصلكلمةالقرآنقاللقد:وأخواتيإخواني

كروجعقناقآخمتتنماقتتا!9ؤمىقين:وجلعزاللهقولمعالمطولةالوقفةإلىوأدعوكم

قاكألؤألقبهعيرينزيينخهاكذلثلت!بخايىجآلظلخمئيتتثفرآلتاشكخنلهءثننتغيثىلؤرمم

يحنيخيجهصةاقنوأآلديمنىولن!أدته:تعالىقولهومع.(221:لأنعام)ا(!يغمثوئ

آلظلخمئالىآلعؤيىضىيخيرصنثمآلظعوتآؤ!آؤلهموآلديئكقرؤأآلؤيىإلىآلطلخهمق

.(752:لبقرةا)(!خلوئفهاممثمآلتايىآضحب1ؤثصف
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بم
(!)للقرآنيشهدبروفيسوريهودي

المحايدونسجلوقد،اللهكلامأنهيوقنمنصفةبعينالقرآنفينظرمنكل

إلىدفعهمالقرآنأنإلايسلموا،لمأنهمنرغمالثه،كلامأنهالقرآنلهذاطيبةشهادات

له.حقشهادة

الإسلامي.التاريخقرونعبىكئنة،المحايدينالمنصفينهؤلاءوشهادات

العربيةاللغةأستاذ،"روبين"أورياليهوديالبروفيسورشهادةآخرهامن

...أبيبتلجامعةفيوآدابها

علىاطلعوقد،العربيةواللغةالعبريةاللغةمنمتمكنداروبين"،البروفيسور

عبريةترجمةيقدمأنوأراد.الترجماتتلكتعجبهولم،للقرآنالعبريةالترجماتبعض

المعاصرةاليهوديةالأجيالتفهمها،معاصرةحديثةعاليةترجمةلتكون،للقرآنجديدة

إليه.والنظرالقرآنفهموتحسن،والقادمة

عاممطلعفيوذلك،عامينمنأكئرمنذالقرآنبترجمة"روبين"البرويسوربدأ

كبيرين.مجلدينفيالترجمةهذهإصدارينويوكان،(5052)

والنظرالتلاوةفيتقدموكلماويترجمها،آياتهيقرأوهو،بالقرآنيتأئرروبينكان

.بالقرآنإعجابآازداد،والترجمة

أعلىفيبهإعجابهوكان،القرآننصفمنأكثرترجمةمنفترةقبلفرغوقد

،العبريالإخباري"وله"موقعنشرهاالتي،للقرآنالمنصفةشهادتهوسجل..مستوياته

هـ.4281الثانيةجمادى18م3/7/0702:السبيل(*)
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إعجابآليزدادوا،الشهادةهذهللقراءنقدمأنونحب.."الإسلام"مفكرةموقعونقلها

الصيفية."القرآنيةالشرعية"الدوراتبدايةفيوبخاصة،عليهوإقبالأ،بالقرآن

مأ،حروفهشكلفيسواءكبيرآ،سحرأالقرآنفي"وجدتالبروفيسور:قال

التميز..فيغاية،الصوتيوالايقاعالاتزانفيغاية،نثريةبصورةمكتوبآكونهبسبب

نارعنالحديثنجدفمثلأ:المضمونجهةمنمتباينةمستوياتالقرآنفيوجدتلقد

فيوهو،الترهيبمنطلقمنالقرآنعنهايتحدث،جهنمنارنعرفوكلنا،جهنم

التيعدنجنة-الجنةوصفإلىالقرآنينتقلثم...حقيقيةمفزعةصورةيقدمذلك

يقدمأنبعدخاصة،الجمالفيغايةصورةفيعنهايتحدثفتجدهأيضا-نعرفها

الجنةالقرآنوصفلقد...إليهالتائبينالعصاةالمؤمنينعبادهعلىوتوبتهاللهمغفرة

وفيوبعظمتها..وبجمالهابهاالصادقالإحساسحيث،الوصفيكونماكأحسن

."..اليوميةالحياتيةوالقوانينالشرائعمنكاملةوجبةالقرآنيقدمآخرمستوى

توصلتأنني"أعتقد:فيقولمنا،وهدفهفينا،القرآنلمقصدالبروفيسورويشهد

نأبعدإلاهذايتأتىولنكاملا،إنساناالأرضعلىيوجدأنيريدالقرآنأنإلى

"!!الكمالنحوالطريقمفتاحللإنسانيقدمالقرآنإن...فيهجاءماالإنسانيطبق

ترآنكم؟عظمةأرأيتم؟للقرآناليهوديالبروفيسورهذاشهادةقيمةأرأيتم

بهكققتمآدلعمجنديقإنكأنآزءئتزفل!:تعالىقولهالشهادةهذهعلىينطبقولعله

(!آلظايينآتقؤتميهلىلاألته،ثوأشكبرمئامنيمثلهتييل(يتؤبنىضنثماهاووده!ثلو

.(51:لأحقاف)ا
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بم

(")!لبقمنيؤتينلا

ثغورمنثغرةعلى"أنت:السابقينالمصلحينأحدعنماثورقولفيورد

الثهرسولإلىمرفوعآيصحلمالقولهذاأنورغم،"قبلكمنيؤتينفلا،الإسلام

فيحكيم،مضمونهفيصادق،ذاتهفيصحيحقولأنهإلا،وسلمعليهاللهصلى

غايف.

الأيامهذهوفي،الزمانهذافيومسلمةمسلمكلإلىالصادقالقولهذاوأوخه

علىليتعرفله،مباشرتكليفالحكيمالقولهذالأن،الخصوصوجهعلى

.....اللهمنوإعانةبتوفيقفيتحملها،إسلامهتجاهمسؤوليته

ووظيفةمهمةومسلمةمسلملكليجعل-والأخواتالإخوةأيها-الإسلام

وإحساسأ،بالواجبشعورأومسلمةمسلمكلكيانفيويوجد،الحياةهذهفيورسالة

ومواجهة،إليهودعوة،بهوالتزامآ،الدينلهذاوانتماء،الطريقعلىوسيرأ،بالمسؤولية

لأعدائه.

نكرةولاتائهأ،ولاضائعآولاغافلأ،ولاكسولأالمسلميكونلاأنالأصل

والمهمات،والتكاليفالواجباترجلالمسلمإنمعطلأ،معوقأولامهملأ،

يؤديوهو،واستشرافهوأمله،وطاقتهوإرادته،وعزيمتههمتهمعتتفقالتي،والأعمال

"حويجة"إ!!عندكليشخملآخر:قالوقد،وحيويةوتفاعلورضا،بنشاطمهمته

ابحثقائلا:المتكلمعلىورد،وعزيمتهبهمتهيليقلاالتصغيرواعتبر،الرجلفغضب

رجيل!عنلحويجتك

فيالأعداءأنتعلموانت...الإسلامثغورمن""ثغرةعلىأنت:المسلمأيها

والجالاتالجوانبجميعمن،شرسةهجمةالإسلامعلىهجمواقدوالداخلالخارج

هـ.1428الثانيةجمادى25م07/7/1020:السبيل(*)
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مختلففيهاواستخدموا،يهوديةصليبية،رابعةعالميةحربأعليهوشنوا،والميادين

الحصناقتحاموأرادوا،وموقعبلدكلفيالإسلام"ئغور"هاجموالقد.الأسلحة

....وتدميره

لاالأمرأنوتظنمنها،تتهربتراكهل؟المعركةهذهمنأنتموقفكما

وبيت،ووظيفةولباس،وجنسوشرابطعاممنالشخصيةاهتماماتكهل؟يعنيك

عنالأولالدفاعخطفي"الثغرة"علىموقعكتركتهل!!الإسلاممنعليكأعز

الإسلامليجتاحواالكفار،شياطينمنهاليدخلالثغرةغادرتهلشاغرا؟الإسلام

؟...وانهزامكإهمالكبسببوالمسلمين

مهملا.أنتولانكرةولست،وكريممهمالإسلامفيأنتالعزيز:المسلمأيها

اللهقولمنفذآمجاهدا،مرابطامصابرأ،صابرأفيهافقف،الإسلامثغورمنثغرةعلى

ؤأتقوأأو!ازوآضبرواوصابرو(ءاشنو(آلدليئتآيقا!:عمرانآلسورةآخرفيتعالى

.(!ئقيوتثعتكخآلثة

منمستمدةكرامتك،بدونهشيئاتساويلالأنك،وأغلىمنكأعزإسلامك

وكرامتك!عزتكعنتخليتإسلامكفيفرطتن!ف،إسلامك

عونأتكونأنإياك!!قبلكمن"الإسلام!يؤتىأنإياك:المرابطالمسلمأيها

اللهعندلكعذرلاف!نه،الإسلامعلىالمسؤولينمنالظالمينأوالأمريكانأولليهود

خيانتكوتكونالأعداء،منهافدخلالجهادثغرةعلىمكانكتركتإن،القيامةيوم

قبلك!منالإسلامأتيإنعظمى

الواجب،فيهتؤديالذيبالزادمنهماوتزود،والسنةالكتابإلىالمرابطأيهاعد

الأعداءجيوشفيهاتنهزمالتي،والرباطالحشدبلادبلادناوإن،الثغرةعلىوترابط

منالإسلاميؤتىأنىاياك،المتقدمةالجهاديةالثغرةعلىمعنافاثبت..اللهب!ذن

قبلك.
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الاتريهص!(للمواقعالإسلاميةالسياحة

حقيقةمعآنتذاكر،السبعالدنياعجائببينالثانيةبالمرتبة"البتراء"فوزبمناسبة

مماوالاعتبار،والاستقامةالإيمانوبينبينهاوتربط،والعجائببالآثارتتعلقترآنية

للسابقين.جرى

وقد،"القرآنية"السياحةهيأو:"الأرضفي"السيرهيالقرآنيةالحقيقةهذه

جرىمماوالاعتبار،والعجائبالآثاروملاحظة،الأرضفيبالسيرالقرآنفياللهأمرنا

.الألبابلأوليعبرةذلكفيوجعل،قصصهمالقرآنفياللهفضلوكيف،للسابقين

(!نيب!كئتآة!قغحتفكأئآنبهزوأئضآلأزعننفييم!يرؤأفل!:تعالىقال

يدفعلموهذا،والشدةوالتقدمالقوةمنعاليةمرتبةالسابقونبلغوقد!11:الأنعام1

فييتييروأآولز!تعالىقال،ونتعظونعتبرآثارهمفيننظرأنوعلينا،العذابعنهم

وعمروكآآلاثضىؤتمثاروأفوكلقن!هتمآسثذ!انوآقتلهتمينآلدينععتةكتفكأنق!نالر%آلأزني

مئه!صفن\كأنوأوثبهنلصطلمهمآلتةفخاكألهىبآلضت!ترثممئهمتحهئئمضروهامضاأ!تز

.(9:)الروم(!تظيمون

يعتبرونولا،السابقينآثاريلاحظونولا،الأرضفييسيرونلاالذينالثهوذم

تماخاويةفهىوهـنمالمحةآتلكنهاقزصيةننفكاكة،:تعالىقاللهم.جرىبما

هنو!قغئقكوليقئمتميهونآلأرضىفيآقذيسميروأ!نسصيدقعظلؤوقضرولئزلمحروثيثا

(!آلضئرنيآلتئتغ!ىآئنفوئيوثبهنلقىآلأبضئرلاف!نهاكآي!ئمفونتانانآؤبهآ

.(46،45)الحج:

بآثارهم،مرورهمخلالمن،وهلاكعذابمنللسابقينجرىمايرونوالذين

بسببها،عذبواالتيالسابقينجرائمنفىيرتكبونوءانمايقبرون،ولايتأثرونولا

هـ.1428رجب3م07/7/1720:السيل(*)
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ؤتتينأنف!تئهرنملموأآلذينمصخقنيو!كتتتم!:تعالىقال،خاسرونهؤلاء

آلئولهرعنذمرفئممكرؤاوقذ!آلأفثاللكئمو!رئنابهزفكلتاث!ئمك!ف

.(46-54:)إبراهيم(!آتجبالممئةلزولم!زممتم!إنكائمكرلهئم

"السياحةالقرآنفيالمذكور"الأرضفي"السيرمصطلحنسميأنيمكن

تعالى:قالالإسلاميةالطريقةعلىوالسائحاتالسائحينالثهمدحوقد،"الإسلامية

لأيحرونأوت!آلتثصئوع!زلآأ!تئححوئآتجيدوئآتفبدكلئ!أفيمولنى

وقال)التوبة:211(آلتو(لحذودوآئحفنهونر!أعينؤآفامموئبآلمفرولهت

غنذثلسسصقينتفضؤيمننتمس!قمتييمنكنختنبمآزؤخايتدته*آنطققكنإن7زييغئ!تعالى

.(05:)التحريم(ؤآتكارا!تيتئتيممئتحنز

فيالصريحةللأوامروتنفيذ،عبادةوالسائحاتالسائحونأيهاالإسلاميةالسياحة

المواقعإلىويذهبون،الأرضفيويسيرون،والمؤمناتالمؤمنونبهايسيح،القرآن

البلادفيالآثارسائروفيوغيرها،قيسوأموجرشوعمانالبتراءفي،العجيبةالأثرية

علىوهم،متدبرينمفكرين،متعظينناظرينأمامهاويقفون،والإسلاميةالعربية

تبرجمن،اللهحرمماعنوالابتعاد،والانضباطوالالتزامالخلقدرجاتأعلى

مستعرضينيقفون..والعوراتللمحرماتونظرورقموغناء،،للعوراتوكشف

كانواالذينمن:التاليةالأسئلةأنفسهمعلىويطرحونب!يجاز،السابقينلتاريخ

وأعمالهم؟حياتهمكانتوكيف!ابداعهم؟قوتهممظاهرهيوماهنا؟يعيشون

ولماذاالثه؟أهلكهموكيف؟أخلاقهمكانتوكيف؟بالتهصلتهمكانتوكيف

نإ؟أصابهممايصيبنالاحتىذلك؟مننحننستفيدأنيمكنوماذا؟دمرهم

ولذلك،وتقوىوعبادةوالتزامأإيمانأالمؤمنينتزيدالأثريةللمواقعالإسلاميةالسياحة

.إإبهاالثهأمرنا
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(!)الأبديالعهدووثيقةالقدسفلتقى

القدس"ملتقىوأسسوا،سنتينقبل،القدسعلىالغيورينمنمجموعةتداعت

نظامأللملتقىووضعوا،الثقافةوزارةمنلهالترخيصعلىوحصلوا،"الثقافي

واستمرار،القدسعلىالحفاظعلىوبرامجهمونشاطاتهمأعمالهموتدورأساسيأ،

بها.المحدقاليهوديبالخطرالمسلمينوتعريف،وفكرهمسلمكلشعورفيحضورها

العهد"وثيقةوسموهاعنها،التخليوعدم،للقدسالوفاءوثيقةوأعدوا

وأنعليها،يوقعوأنبها،يلتزمأنالقدسأمريعنيهمنكلوطالبوا،"الأبدي

دائمأ..حياتهفييعيشها

الذيالملتقىأنواعتبرت،المذكورةالوثيقةعلى"الثقافة"وزارةواعزضت

الأساسي،نظامهمعوتتعارض،وغاياتهأهدافهخارجونشاطاتبأعماليقومأعدها

!ازالة،أوضاعه""تصويببضرورةوأنذرتهمخالفأ،الملتقىالثقافةوزارةواعتبرت

بينهاومن،القانونيةالإجراءاتبحقهالوزارةفستتخذوالاشهر،خلالالمخالفات

!!الوزارةسجلاتمنوشطبه،الملتقىحل

والانذار،الغضبإلىيدعومافيههل؟الأبديالعهدوثيقةنصفيلننظر

والوعيد!والتهديد

أبديأ:عهدأالثهأعاهد،ووسياستطاعتيحسب،الوثيقةهذهعلىالموقع"أنا

فيحاضرة،المباركةفلسطينوكل،الشريفوالقدسالأقمى،المسجديبقىأن

خدمتها،فيأتفانىوأنعنها،والذودحمايتها،علىأعملوأن،ووجدانيضميري

رغمالأكبر،وهميالأولىقضيتياعتبرهاوأنأكنافها،حفظععلىأحروأن

معأتعامللاأنأبديأعهدأاللهوأعاهدبمقدساتها،والعبثهويتها،طمسمحاولات

هـ.2841رجب01م42/7/7002:الشيل(*)
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وأبنائيأهليأوصيوأنمعه،التطبيعأرفضوأن،يساندهمنأو،الصهيونيالعدو

يأذنحتى،أبناءهميورثوهوأن.بعديمنعهدييحفظواأنرعاقيتحتهمومن

!"..ديهشأقولماعلىوالثه،المبينبالفتحالله

جاءولذلك؟الإرهابأوللعنفدعوةأو،مخالفةالرصينةالكلماتهذهفيهل

قوله:الوزارةكتابعلىالملتقىرئيس"الفرحان"إسحاقالدكتورلأستاذردفي

سجلاتمنوالشطب،بالحلملتقانافيهتنذرونالذي،بكتابكموتفاجأنا"تأسفنا

وتعلمونسياسيا،عملآالأبديالعهدوثيقةاعتبارمنفيهوردبماتفاجأنائم،الوزارة

وجهفيتقفالتي"الممانعةثقافةةمنجزءإلاهيماالوثيقةهذهمثلبأنمعاليكم

الأقصىالمسجدوهدم،وفلسطينالقدسلتهويدالساعي،الصهيونيالمشروع

لما.ركلمباا

فهموإلى،الوثيقةهذهكلماتفيالنظرإمعانإلىوالأخواتالإخوةأدعو

يحملونهاالتيالشخصيةالوثائقمعبهاوالاحتفاظكتابتها،والىومغزاها،مراميها

عليهاالثهمعاهدة"تجديد"والىوالآخر،الحينبينوتراءتهااستحضارهاوالىدائما،

المشاعروفيوالتصور،الفكرفيحقائقهااستحضاردواموالىوآخر،حينبين

الحياتية،اليوميةوالشواغلالاهتمامات"زحمة"فينسيانهاعدموالىوالأحاسي!،

معها.والتفاعلمعايشتهاإلىودعوتهم،الآخرينعلىوتوزيعهانشرهاوالى

هيالمباركوالأقصىالشريفوالقدسفلسطينقضيةإن:المسؤولونأيها

عالمنافي،ومسلمةمسلملكلالأولوالهم،ومسلمةمسلملكل،الأولىالقضية

المسلمين،أوطانعلىمحافظةوالأقصىالقدسعلىالمحافظةوإن.والإسلاميالعربي

فيتفريطفيهاالتفريطوإن،المسلمينأوطانيهدديهددهاالذياليهوديالخطروإن

!!المسلمينأوطان

نألا،القدسملتقىعلىالقائمونالأوفياء،الكرامالإخوةيشكرأنوالأصل

.!!المباركةالوثيقةتلكإصدارهمبشبيهددوا
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(!)؟؟تفعلونلاماتقولونلم

والناس،النيابيةالانتخاباتشهوروبعد،البلديةالانتخاباتالثلاثاءغدأ

عليها،المجالسفيالأحاديثتدورماوكثيرأبنوعيها،الانتخاباتهذهفيمشغولون

كلعلىعنهاالحديثطغىبحيثعنها،ويتحدثانإلايلتقيانشخصيننجدماوقل

..أهميتهكانتمهماآخر،حديث

لهمويرتب،بالناسوالاتصالالحركةفيالانتخاباتهذهفي""المرشحونوينشط

والبياناتوالصور""اليافطاتوتعلق،الناسمعاللقاءاتومؤازروهمأنصارهم

مختلفعلىوالبياناتالبرامجوتوزع،والأماكنالمواقعمختلفعلىالانتخابية

ويعد،المتحدثونويتحدث،الكلماتوتلقى،والمحاضراتالندواتوتعقد،الناس

..المرغبونويرغب،الواعدون

يطلععندماتعجبهويزداد،ويسمعيرىمما،يجريلماالمتابعالمراقبويتعجب

!!وأكاذيبهموتعهداتهمالمرشحين"وعود"على

فيراغبآولا،المنصبفيطامعآليسبأنهويصرح،الزائف"زهده"بعضهميظهر

نزولأ"إنهقائلآ:فمهويفتح،ترشحلماعليهوأقاربهأهلهضغوطلولاوأنهالمركز،

!!"للانتخاباتترشحيأعلنالكثيرينوإلحاحرغبةعلى

لأعلاهاوليسحد،لهاليسكثنة،الناخبينبهايعدونالتيالمرشحينووعود

أحدهمأن،سابقةانتخاباتفيمرشحينوعودمنسمعناما""طرائفومنسقف،

بتحريرأعدكمأنأستطيعلاأنا:لهمفقالالمواقعأحدفيناخبينمعالتقى

لاقائلآ:الموجودينآخرمرشحووعد"فلسطين"!بتحريرأعدكملكني،""الأندلس

هـ.2841رجب17م13/7/7002:السبيل)ء(
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التيالأراضيأحررأنعهدعليلكملكن،فلسطينتحريرأستطيعلافأناتحرجوني،

!إ1967عاماحتلت

المرشحينمنسمعوهاالتيالوعوديتذكرواأنوالأخواتالأخوةمنطلبناولو

وأنادفيجلسإذاهؤلاءمنالمرشحولأنلتعجبوا،،الحاليةالبلديةللانتخابات

والدولةالبلدقدراتونسي،وطاقاتهوقدراته،نفسهنسيمضافةأوديوان

ووعد..ووعدووعد،المبالغاتسماءفيوحلق،العنانلخيالهوأطلق،والحكومة

الوعود،"شيكات"وتتوقف،والأحاسيسوالأعصابالمشاعرتهدأماوبعد

عنالموعودونيبحثالوعود،تلكتنفيذوموعد،الشيكاتتلكصرفموعدويجعى

المرشحذلكعنويبحثونشيئأ!منهيجدونفلا،سنواتأوأشهرقبلبهوعدواما

بالوفاءيطالبونهوعندما،بصعوبةإلايجدونهيكادونفلا،وعودهفيالسخيالكريم

.ويتهربويبرريتعلل

ترفع"لا:المربينأحدقالوقديمأ،نفسهقدرعرفامرءأاللهرحم:السادةأيها

أنتمبشيءتعدوهمولا،للناخبينوعودكمفيواقتصدوا،"تستحقهممابأكثرسعرك

وأالوعود،في""والإسراف!اياكم،فعلهعنعجزكمأو،تنفيذهاستحالةتوقنون

.العضلاتواستعراضوالتقديمالعرضفيالكذب

منكم،المخالفينوتذم،وعودكمعنتتحدثقرآنيةبآياتالسادةأيهاوأذكركم

لاتقعلون!قاتقولوئلتمةامنوأالدينتةتها!:تعالىقال:فيكملاإتنزللموكأنها

لهممبيلىءفىيق!ثوئآلذليئمجمثآدئةإن!تقعدوئلآماتقولؤاآنعنذأدته!بزققتا

.(4-2:)الصف،*!صو!زقبفئنصحقاكأئقص
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(8)!اإرهابيحمار

مقامةومنها،الجاريةالسياسية""المقاماتعنقليلأنبتعدمعناتعالوا

انسحابإلىأدت،ساخنةأحداثمنوصاحبهاشابهاوما"البلدية"الانتخابات

"جمعيةعلىالحكومةشنتهالذيالعيفوالهجوم،"الإسلاميالعمل"جبهةمرشحي

ضد"المئخيجة"فريقبهاقامالتيوالتزمير""التطبيلوحملة،"المسلمينالإخوان

منكلضد""والردح،جاهزةبزفةللقيامدائمأالجاهزونوهم،الإسلاميةالحركة

!!الحكومةتهاجمهم

الإرهابي""الحمارهذاقصةولنتابعهذا،كلمنقليلأ"نسترح"تعالوالنا!ما

!!لمثنةا

الصحفوذكرت،الكركمنطقةفي،الأردنجنوبفيأيامقبلقصتهوقعت

مجملها..اليوميةالأردنية

-أجلكم"حمار"وعنده"مزرعة"،عنده،الكركمنطقةمنمواطن.أ""سالرجل

ولا،حمارهعلىالرجلوغضبوغيرها..المزرعةفيأعمالهفيحمارهوششخدم-الله

وذليلة،مطيعة"الحمير"فصيلةأنالمعلومفمن..يغضبجعلهالذيالسببنعرف

ومن،وظالمةقاسيةكانتمهما،سيدهتعليماتتنفيذعلىيحرصحماركلوأن

والحمل،والأذىوالظلم،والعطشالجوععلىالحيواناتأصبرمنالحمارأنالمعلوم

صابر"!"أبوبكنيةبعضهميكنيهصبرهمنوأنه،الطويلوالطريق،الثقيل

الماء..شربمنبمنعهوذلك،يعاقبهأنوترر،حمارهمنغضبالرجلأنالمهم

عطشآوعطشالماء،إلىالحمارواحتاجالماء،عنهومنع،المزرعةفيمحكمآربطأوربطه

..أيامثلاثةذلكواستمرالماء..عنهأبعدصاحبهلكنشديدأ،
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فكركيففقتلالحمار"!"وفكرشديد،بهيجانوأصيبصابر،أبيصبرونفد

ثلاثةعطشهالذيصاحبهعلىبالحقدقلبهامتلأوقدر!!فكركيفقتلثموقدر،

حمارية""بثورةيقومأنوقررمنها.حرمانهيجوزلا،أساسيةحاجةمنوحرمه،أيام

فيلهخططماالحماروأستز."انتحاريةإرهابية"عمليةينفذوأنالحمير،طريقةعلى

!!المناسبةالتنفيذساعةوانتظر،نفسه

الحبلووضع،"السجن"بابصاحبهوفتح،العطشانالحمار"محكومية"وانتهت

مطيعأ،خلفهالحماروسار..المزرعةمنقريبةماءعينإلىوقادهالحمار،رقبةفي

ونظرالماء،إلىونظرالماء..الحمارورأىالماء..عينإلىووصل..جوفهتحرقوالثورة

علىوهجم،الإرهابيةعمليتهنفذمنه،حاجتهويأخذالماءيردأنوبدل..صاحبهإلى

..عليهوداسجسمهأنحاءمختلففيوعضأ،رفسأواوسعه،عليهوانقض،صاحبه

فيهوبقي،للعلاجالمستشفىإلىونقل،عليهمغشيأالأرضعلىصاحبهوسقط

الثه-.-رحمهذلكبعدوتوفيأسبوعآ.

وأقتلوهلله،جرىماذاالخبريذكرفلم،الإرهابيالثائرالقاتلالحمارأما

!إهاربأفرأواعتقل

الفسيولوجية،طبيعتهومعرفةالحمار،هذا"تكوين"دراسةإلىندعوإننا

نأننصحوإننا!يحريمتهليقومداخلهتفاعلتالتيالثورة"جينات"علىوالوقوف

وأن،النفسيونعلماؤهايحللهوأن،الإرهابيالحمارذلكعلىيدها"أمريكا"تضع

،الأمريكانضدالحمير""ثورةبدايةهذايكونأنونخشىمخابراتها..رجاليراقبه

المظلومونيبقىفلنظلمأ،كفى:للظالمينونقول!!المظلومةالشعوبثورةبعد

.!!عليهوتتمردالظلمتنكرالحميرحتى!الظلمعلىساكتين
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(4)ا!نيالسودابوش!

منوزادقلي،جروحوفتح،آلمنيمنظرأ"الجزيرة"فضائيةعلىأيامقبلرأيت

جديد،من"تشكيلهم"إعادةالأعداءيريدالذين،المخدوعينالمسلمينعلىحسرتي

الآخرين.إنسانيةسحقفي،الأمريكية""المقاييسوفقوتصنيعهم

يتسلق،السودانيةالحكومةعلىالمتمردينمعاقلفيالجزيرةمراسلكان

وأجرى،المتمردينقيادةمقرإلىووصل"دارفور"فيالشاهق""مرةجبلمرتفعات

هنا!ليستوالمشكلة..معهممقابلات

عربيةأسماءمنجنودنا،أسماءغيرنالقد:للمراسلالمتمردينزعيمقالهمامن

اسمهآخرومساعدبوش""جورجاسمهمساعديفأحد!أمريكيةأسماءإلىإسلامية

...(الأسبقأمريكاخارجية)وزير"باول"كولن

كولنأنانعم:وقالوحياهفجاء!!"باول!كولنيا:مساعدهعلىالقائدنادىئم

العربيةأسماءهمدارفورفيالمتمردوناستبدل:وقالالمشهدعلىالمراسلفعلق،باول

!!أمريكيةبأسماء(وأمهاتهمآباؤهمبهاسماهم)والتييحملونهاكانواالتيالإسلامية

عنها،تخلوابهاسئمواالتيالعزةأسماء"الممسوخين":هؤلاءفيأفكروصرت

مثل:والاسزقاق،العبوديةأسماءمكانهاوأخذواومحمد..واحمد،،وعليعمر،:مثل

!!وبراونوبلير،ورامسفيلد،،وباول،يسورا،بوش

"مرة"وجبل،والأمريكاناليهوددارأصبحتالإسلامداركانتالتي"دارفور"

،والقرآنوالأذانالذكرأصواتومرتفعاتهسفوحهفيترددتالذيالخصيثالشاهق

هـ.2841شعبان8م12/8/7502:السبيل)ء(
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التي"دارفور"!اليهوديالأمريكيوالتخابروالاتصالالتجسسلشبكاتمركزأصار

تخرجهيهاإفريقيافيالإسلامنشرواالذين،والدعاةوالعلماءالقرآنحفاظخرجت

بوش،جورج:مقيتةبغيضةأسماءتحمل،ممسوخةمسحوقةمشوهةبشريةهياكل

خبزلقمة"السوداني"لبوشيقدمالخبيثالأمريكيواللص..ورايس،باولوكولن

"كلب"إلى،الأصليةالإسلاميةشخصيتهفيهالهويغيروالاستعباد،بالذلممزوجة

فيالأمريكيةالسرقةعصابةفيهتنشطالذيالوقتفي،الأمريكيالسارقلسيدهتابع

ضخمةوبحيرة،البترولمنضخم"بحر"فيهاالتيدارفور،آبارمنالبترول"شفط"

.واليورانيومالذهبمنضخمةومناجم،العذبالماءمن

الذيالوقتفي،والإسلاميالعربيعالمنافيشيءكلأخذتريدالسارقةأمريكا

شيءكلوتغيير،الخارجيالآدميشكلهعلىبالإبقاء،الإنسانتصنيعفيهتعيد

لكن..وحياتهوفكره،وقيمهوتصوره،وشعورهوعقله،وروحهقلبهتغيير..داخله

.!!ذلكيأبونوالثابتونذلك،يأبىالله
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(!)للقرآنالاخدثالتفسير:المعين

المفسروصدق،ومختصرةمطولة،وحديثةقديمة،عديدةالقرآنتفاسير

زمانه:فيالتفاسيىعنيقولحيث""الزمخشري

"كشافي"مثللعمريفيهاوليسعددبلاالدنيافيالتفاسيرإن

كالشافي4"والكشافكالداءفالجهلتراءتهفالزمالهدىتبغيكنتإن

ظلال"فيالرائدالتفسيررأسهاوعلى،الحديثالعصرفيعديدةتفاسيروظهرت

علىمعظمهاطبع،مختصرةتفاسيروظهرت.قطبسيدالرائدللمفسر"القرآن

"حسنينللشيخ"وبيانتفسير:القرآن"كلماتكتابمقدمتهاوفي،المصحفهامش

وتفسيرا،القرآنكلماتلمعانيبيانأكونهعنيخرجلاالذيالثه،رحمه"مخلوف

...جيبهفيالقارئيضعهأنيمكن"للجيب"،

القرآنية،الكلماتمعانيبيانعنتخرجلاالمعاصرةالمختصرةالتفاسيرومعظم

عنأسئآذكنثوعندما..مفهوممعناهاأنبحجة،للآيةالعامالمعنىللقارئتقدمولا

لهتقدملالأنهابها،والنصحعليهاالإحالةفيأتحرجكنتمعاصر،مختصرتفسير

معانيببيانيكتفيلامفيد،تفسيرإلىالحاجةزالتومامختصرا،تفسيرياعلما

.القرآنكلمات

بهذاليقوم"المبينالكتابتدبرعلى"المعينإصدارا:الأحدثالتفسيرهذافجاء

..الواجب

وأسعدني،كريمةبزيارةمكي"أحمد"مجدالشيخالكريمالأخفضيلةأكرمني

إعدادهعلىالثهأعانهالذيالمفيد،الجديدالتفسيرهذاليقدمعندما،سارةبمفاجأة

"جدة"فيومقيم،الشامعلماءخيارمنمكي""مجدالداعيةالعالموالشيخ..ونشره

هـ.1428شعبان15م07/8/2820:السبيل)ء(

455

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


إمامفهو،""الإنترنتومواقعوالكتابةالخطابةفيملحوقدعويعلمينشاطوله

..الكتبمنعددأوأصدر،هناكوخطيب

صفحة،ستمائةعلىزادتالتي،صفحاتهوتصفحت"المعين"تفسيرهراجعت

الله.شاءإنمفيدآنافعأطيبأفوجدته،المصحفهامشعلىالمسيرفيكلامهوسجل

لهذاملائمتفسيركتابةوضرورة،القرآنتدبرأهميةفيهابينبمقدمةتفسيرهوقدم

أربعتقعيدفياللهحفظهوأبدع..الواجببهذاللقيامدفعهالذيوالسببالعصر،

فيضروريةضوابطببضعةنفسهألزمكما،تفسيرهفيبهاالتزم،مهمةقاعدةعشرة

وسيلةعشرةاثنتيإلىالقارئأرشدعندماثالثآإبداعآاللهحفظهوأبدع..تفسيره

مقدمتهالعلامةوختم.لهالنافعوالتدبر،للقرآنالمؤثرةالقراءةعلىتعينه،مهمة

يعطيكلاالقرآن"إن:الصادقةالقاعدةهذهتنسلافيها:قالمؤئرةبحملةالمهمة

شيئا".يعطيكفلنبعضكأعطيتهن!فكلك،أعطيتهإذاإلابعضه

فيالريانومؤسسةجدة،في"المكتبات"نوردارعن)المعين(التفسيرهذاوصدر

..بيروت

هو"المبينالكتابتدبرعلى"المعينتفسيرإن:الثهشاءإنصادقةشهادةوأقولها

ثقافتهكانتمهما-مسلمأيعنهيستغنيلاوإنه،للقرآنمختصرمعاصرتفسيرأهم

للمقارنةمجالولا،وحقائقهالقرآنلمعانينافعةخلاصةيقدموإنه-تخصصهوكان

..المختصرةالمعاصرةالتفاسيركلوبينبينه

آياتيتلووهوالمعينالتفسيرهذامعهيستصحببأنمعاصرمسلمكلأنصح

إخواننامنوأطلبالتفسير،هذاباستيرادالأردنفيالمكتباتوأنصحيوميأ،القرآن

خدمةعنيجزيهبأنمكي"،"مجدالشيخالمفسرالعالملمؤلفهاللهيدعواأنوأخواتنا

الجزاء...خيركتابه
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(*)لظلامافينت!خفا

فيإلاتعيشولا،والظلامالليلفيإلاتتحركلاالتيهي"الظلام"خفافيش

لتتآمرأوكارها،إلىفتأوي،الحركةوتزعجهاوالنور،الضياءيؤذيهاالتيهي.الأوكار.

..والبركةالنورأصحابعلىوتعتديوتكيد،

الأسبوع"إربد"فيالبشعة""الظلاميةجريمتهاالظلام"خفافيش"ارتكبتوقد

عليالدكتورالعاملالعالمالنور..وصاحبالعلمحاملعلىواعتدت،الماضي

.."العتوم

الأستاذالشاعروالأديبالداعيةالعالماستيقظ،الماضيالثلاثاءيومصباحفي

وخرجبه،والاتصالاللهبذكروسعدالفجر،أذانمعنومهمن"العتوم"عليالدكتور

النورأجواءفيويسير..اللهبذكرمستمتعوهوالفجر،لصلاةالمسجدإلىبيتهمن

المشائين"بشروسلمعليهالثهصلىالثهرسولحديثعليهوينطبق،والبركةوالطهر

(1)"...القيامةيومالتامبالنورالمساجدإلىالظلمفي

العالمكيانمنينبعثالذي،النورانيالإيمانيالجوهذا"الظلام"خفافيشوساء

قدوكانت..حولهماكلعلىنسماتهوينشر،جانبكلمنبهويحيط،الداعية

أمتاروعشرات،معدودةدقائقإلاهيفمامؤامرتها..وأحكمتخطتها،رسمت

تلكلهتعرضتحتىالمسجد،إلىطريقهفي"العتوم"المنيرالذاكرقطعها،محدودة

وقطعتله،والصلاة،بهوالاتصال،اللهعبادةنحوطريقهعليهوقطعت،""الخفافيش

هـ.2841شعبان22م4/9/7002:السبيل(+)
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فمهمن،الطاهرةأنفاسهمعالخارجة،المباركةوتسبيحاتهوأذكارهأورادهعليه

!!اللهبمناجاةالمستمتع

الذاكرعلىوهجموا"الظلاميون"الخفافيشمنهاونزل،السيارةتلكاعترضته

لروادتقالأنيجوزلا"بذيئة"بعباراتوشتموه،المؤذيبالضربوتناولوهالمنير،

والطهروالنورالعلملأصحابتقالأنعنفضلأالحمر،الليليةوالنواديالخمارات

الذيالطاهر،الفمذلك..بعفأسنانهلهوأسقطوافمه،علىوضربوه.والعفاف

وطالماالمنكر،عنونهىبالمعروفأمروطالما،والدعواتوالذكرالقرآنآياتتلاطالما

الحية،الأمةقضاياإلىانحازوطالما،ظلمهمعليهموأنكر،الظالمينوجهفيوقف

..السيارةفيوخطفوه،الشيخالخفافيش""وأوثق..المظلومينللمستضعفينوانتصر

السنة،رمزعلىاعتدواحيث،القذرةجريمتهمفيهارتكبواآخر..مكانإلىواقتادوه

لحيتهمنجزء""بحلقوقاموا..وسلمعليهالثهصلىبالرسولالاقتداءوشعار

..عليه"ويعجبوا"،يذلوهأنأجلمن،الشريفةالطاهرة

بالنورالافتضاحالخفافيشخشي،المباركةأنوارهوانتشرت،الصباحطلعوعندما

المظلمة.أوكارهمإلىوعادوانريستهم،فطرحوا،الساطع

للاعتناءوتوافدوا،العاملالعالم،عليهالمعتدىإلىالطيبونالنورأصحابوانحاز

..جريمتهمعلىومحاسبتهمالخفافيشعنالبحثبمتابعةوطالبوا..به

منحازآ،الحقعلىثابتآ"العتوم"الدكتوروسيبقى..عظيم"طود"العاملالعالم

الشاعر:قولعليهمينطبق،مهزومونفاشلونالحقوأعداء..لأعدائهمتحديأ،إليه

الوعل.قرنهوأوهىوهاهافماليوهنهايومآصخرةكناطح
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(5)عباديإيمانياستففسار

العزيزالثهوشاء،كريمعزيزضيفعندناوحل،مباركعظيمشهرأظلنالقد

فهمهايحسنمنالسعيد،الضيفهذاأجواءفي،ثمينةنرصةلنايهئأنالحكيم

يتعاملكمارمضانشهرمعويتعامليخسرها،الذيالمحروموالشقيمنها،والاستفادة

والزويحوالترفيهالإعلامبعفوسائلوتقوممنها،أقلبل،السنةشهورباقيمع

وسائلمنتقدمهبما،الثمينةالفرصةهذهيخسرأنعلىالمحروميق!ثلاهذابمساعدة

.والفكرةالنظرةإثمفيوالوقوع،العبادةوسرقة،للوقت""سرقة

رمضانتميزقاعدةترسيخعلىحريصأوسلمعليهاللهصلىاللهرسولكانوقد

حيث.السلامعليهجبريلوبينبينهجرىالذيالحوارفيوذلكالشهور،باقيعن

وسلم:عليهالثهصلىفقالالثه.فأبعدهلهيغفرفلمرمضانأدركمن:جبريللهقال

.(1)آمين

منساعاتقبلونتسائل،لنتفكرنتوقفمعناتعالوا:والأخواتالإخوةأيها

الشهر؟هذافيينقصناوماذاالشهر؟هذافينفعلأننريدماذا:الكريمضيفناوصول

الالتزاممننحنوأينالشهر؟هذافيوالمسلمينوالإسلامالإيمانمننحنوأين

وكيفالشهر؟هذافيوالدعاةللعلماءانحيازناوكيفالشهر؟هذافيوالانضباط

منللأعداءمواجهتنامدىوماالشهر؟هذافيالساخنةالمسلمينقضايامعتفاعلنا

الشهر؟هذافيوأذنابهموأعوانهموالأمريكاناليهود

هـ.2841شعبان92م11/9/7002:السبيل)ء(
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وكيفالشهر؟هذاوساعاتأياممنللاستفادةنخططكيف:لنتسائلمعناتعالوا

وعزائمنا،بهممنانرتقيوكيفالشهر؟هذافيوالضعفالكسلعلىنستعلى

الشهر؟هذافيوقدراتناطاقاتناتوظيفونحسن

فيودعويآوعلميأوعباديأ،إيمانيأاستنفارأنعلنتعالوا:والأخواتالإخوةأيها

ساعاته،منساعةنضيعلاحتىمنا،لكلضروريالاستنفاروهذاالشهر.هذا

والثوابوالأجروالعملوالعلمالعبادةمنعظيمبزادمنهنخرجوحتى

مضى،فيمافاتنامالنستدرك،المكثفةالرمضانيةالدورةهذهندخلمعناتعالوا

ونعيد،والمثبطاتوالمعوقاتالقيودمنونتخلص،وأحمالأدرانمنبناعلقماونزيل

.القرآنحقائقأساسعلىكياننا"تشكيل"

كلعلىننتفففيها،"رمضانيةانتفاضةلاونعلنهاونتواص،نتناصحمعناتعالوا

إيمانيةاتطلاقةوننطلقوأرواحنا،وعقولناونفوسناقلوبناإلىدخل،ودخيلغريب

والسابقون،اللهمنالقربنحومتسابقينالعلا،نحومسرعينجادين،حركية

النيم.جناتفي،المقربونأولئك،السابقون

له،عبادةحالةفيوهوربهإلىالعبديكونماأترب:القائمونالصائمونأيها

الشهر،هذافياللهإلىالأقربوأنتم،اللهمنتربآأكثررمضانأجواءفيفأنتم

لكمومباركعنه،يبعدكمماكلعنوابتعدوامنه،قربأتزدادواأنعلىفاحرصوا

.الخيراتهذهمنلكميحملهومارمضانكم،
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(+)!انتسابقلواتعا

منوالإكئار،الخيراتلاستباقمباركموسمرمضانشهرأنعليهالمتفقمن

اغتنامإلىودعانا،والغاياتوالمقاصد،الوجهاتباختلافاللهأعلمناوقد،العبادات

وتجهةترلكل!:تعالىقال.الخيراتواستباق،الطاعاتفيوالتسابق،عالمناسباتالفر

.4811:البقرةا(جيعاآدتهبكميآلهئتكولؤأقاإلقآلخيزثقآشتبقوأهؤلؤيغآ

هذافينتسابقمعناوتعالوا،"السباق"ميدانإلىوالأخواتالإخوةأيهاهلموا

والفائز،السابقهويكونأنعلىمناكلوليحرص،العظيموالموسم،المباركالشهر

(!آنمقربون!أؤقهكآل!تنيقونؤآل!تئبقوق!:عنهمالثهقالالذينضمنليكون

.111-51:الواقعة9

."رابعالمضمارفيتكنالو...أيناثأوأولأ،"كن:القائلقولشعارناوليكن

الخمس،الصلواتفيالتسابقولا،صائمونفكلنا،الصيامفيالتسابقولش

القدسي:الحديثفيتعالىالثهقالوقد.النوافلفيالتسابقولكن،مصلونفكلنا

يسمعالذيسمعهكنتأحببتهف!ذا،أحبهحتىبالنوافلإلىيتقربعبدييزال"وما

سألنيولئنبها،يمشيالتيورجلهبها،يبطشالتيويدهبه،يبصرالذيوبصرهبه،

(1)"..لأعيذنهاستعاذنيولمنلأعطينه،

وسلمعليهاللهصلىالثهرسولأخبرناوقد،رمضانقيامفينتسابقتعالوا-

،(2)"ذنبهمنتقدممالهغفرواحتسابأإيمانأرمضانقام"منقائلا:ذلكفضلعن

هـ.1428رمضان6م07/9/1820:السبيل(*)

.0265/البخاريرواه(1)

.38/البخاريرواه(2)
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لأنكالحمد،ودئهفائز،رابحرمضانفيفأنت،الحبيبالأخأيهارمضانكلكوهنيئآ

وذنوبك،صيامإلىقيامومن،قيامإلىصياممنوتنتقل،قائمليلهوفي،صائمنهارهفي

وإخلاصأواحتسابأإيمانأوقيامكصيامككانإن،اللهشاءإنمغفورةكلهاالسابقة

لته.

القيامويبدأ،الليلطيلة"مفتوح"رمضانفيالقيامبابأنالإخوةأيهاولتعلموا

سواء،القيامركعاتلعددحدولاالفجر،طلوعقبيلوينتهيالعشاء،صلاةبعدمن

بصلاةوننصح.البيتفيفرديةصلاةأوالمسجد،فيجماعةالتراويحلصلاةأداءكان

ذلكختمثم،وتعالىسبحانهدثهوالمناجاةالدعاءمعللسحور،القيامعندتهجد

السحر.فيبالوتر

والنهارالليلفيمناسبةفرصةكلونغتخ،القرآنقراءةفينتسابقتعالوا-

،ينفصلانلاوالقرآنفرمضان،اليومفيجزئينأوجزءبتلاوةنكتفيولا،للتلاوة

والتطبيق.العملوإحسانالفهموإحسانالتلاوةإحسانبينولنجمع

ونتسابق،والتعلمالعلمفيونتسابق،والنفقةالصدقةفينتسابقمعناتعالوا-

فيونتسابق،أخبارهمومتابعةبالمسلمينالاهتمامفيونتسابق،والنصيحةالدعوةفي

الحلمفيونتسابق،والظالمينالأعداءكرهفيونتسابقوالجاهدين،والدعاةالعلماءمحبة

الخلق.وحسنالصدر،وسعة،والأناة
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بم

(")القرآنخلقهحان

صلىالرسولخلقعنسئلتعنها،اللهرضيعائشةالمؤمنينأمأنالصحيحفي

.(1)!!"القرآنخلقه"كان:قائلةالسائلفأجابت؟وسلمعليهالله

والفصاحة،الحكمةغايةفيالجوابهذافيعنهااللهرضيعائشةكانتلقد

توقعولعله،وسلمعليهاللهصلىالرسولأخلاقعنيسألهاالسائل.والفهموالعلم

أهله،مع،أخلاقهعنالحديثفيوتتوسع،والبيانوالشرحالقولتفصلأنمنها

حلمهعنبالتفاصيلتحدثهأنتوقعولعله،إخوانهومع،أقاربهومع،نسائهومع

.و..و..ووتجردهوزهده،واحتمالهوصبرهجانبهولين،صدرهوسعةورحمته

ساعاتواستغرق،الوقتبهالطالذلكعنهااللهرضيعائشةفعلتولو

.بعيدةوآفاقمجالاتإلىالحديثبهاولتشعب،وساعات

لو:لهتقولأنتريدوكأنهاجوابها.فيكعادتها--عبقريةذكيةألمعيةوكانت

لكأوجزولكني،الوقتلطالخلقهوحسنعظمةعنالحديثلكأفصلرحت

وسلم.عليهاللهصلىخلقهعلىمنهلتتعرف،القرآنعلىأحيلكبأن،الكلام

أجابته،وسلمعليهالثهصلىاللهرسولخلقعنسألهالماأنهصحيحةروايةوفي

خلقهكان:لهقالت:بلى؟قال؟القرآنتقرأألست:لهفقالتله،مباشرسؤالبتوجيه

كلهامتحققةفستجدها،القرآنفيالتيوالتوجيهاتالأوامرعنأبحث:أي0(2)القرآن

وحياته.وكيانهوسلمعليهاللهصلىمحمدأخلاقفي

هـ.1428رمضان27م9/07/1020:السبيل(*)

.746/مسلمرواه(1)

.746/مسلمرواه(2)
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آئضمايئيناع!صسؤتقذةانيتك!:تعالىفقال،عظيمكتاببأنهللقرآنالثهشهدلقد

علىبأنهوسلمعليهالثهصلىلرسولهوشهد..187:رجحلا9(!آلقطتمائوآتقق

عظمةفاجتمعت.أ4:القلم9(!!تيعظيصلغلىؤإتك!:تعالىفقال،عظيمخلق

باعتبارهعظمتهمظاهرمنهذاوصار،وسلمعليهاللهصلىخلقهعظمةمعالقرآن

الأفضل.والمخلوقالإنسان

،القرآنأحكامنفذمنأوليكونأنعلىحريصأوسلمعليهالثهصلىكان

ولذلك،بأخلاقهتخلقمنوأول،نواهيهعنانتهىماوأول،أوامرهطبقمنوأول

:فنقولعنها،اللهرضيعائشةقالتهماعلىنضيفأنويمكننا.القرآنخلقهكان

وتعاملهكلامهوكان،بالقرآنوحركاتهوارتباطاتهروتهوكانت،بالقرآنحياتهكانت

الثهصلى.القرآنوفيالقرآنومعوبالقرآنالقرآنوإلىالقرآنمنكانولهذا،بالقرآن

وسلم.عليه

اللهصلىاللهرسولشخصيةمنالأخلاقيالجانببهذاوأخواتيإخوانيأذكر

الموجزةالحكيمةالجملةوبهذه،سيرتهمنالعمليالتطيقيالمجالوبهذا،وسلمعليه

وكان،القرآنشهررمضاننودعونحنهذا،بكلأذكرهمعنها،اللهرضيلعائشة

وأأربعآأوثلاثأختمهمنومنامرة،ختمهمنفمنا،القرآنتلاوةمننصيبهمنالكل

العالمين.ربدثهوالحمد،المراتمنعشرأأوسبعآ

خلقنايكونومتى؟القرآنخلقهمنامن:وأخواتىإخوانيأماموأتسائل

؟بالقرآننعيشأنلنايأنوالم؟القرآن
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بم

(5)؟رمضانبعدماذا

الكريم:الضيفهذارحيلبعد،والمسلماتالمسلمينعلىنفسهيفرضسؤال

لحظةفي،نفسهعلىالسؤالهذايطرحأنمناواحدكلوعلى؟رمضانبعدوماذا

الإيمانيبرنامجهفيهاويتذكر،حساباتهفيهاويراجع،نفسهإلىفيهايخلووصفاء،صدق

الحافل.العبادي

،والقياموالقرآنالصيامحيثمن،خاصةعباديةحياةرمضانفيعشنالقد

فيالإسلاميةالبرامجومتابعة،العلمدروسوسماعالمساجد،وارتيادوالدعاءوالذكر

نفعلماذاونتساءل..الإنرنتوشبكاتوالفضائياتوالإذاعاتوالجلاتالصحف

ونتراجعننتكسأمكله؟ذلكمنرمضانفيعليهكناماعلىنستمرهلذلك؟بعد

عنه؟

..صنفان،"؟رمضانبعد"وماذاالسؤالهذاعنالإجابةفيالمسلمون

ويتراجع،الرمضانيالعباديبرنامجهممعظمعنيتخلون:الأولالصنف

،القرآنقراءةوعن،الصيامعنفيتوقفون،درجاتهأدنىإلىلديهمالإيمانيالمنسوب

أداءعلىويقتصرون،والصدقةالإنفاقوعنالمساجد،ارتيادوعن،الليلصلاةوعن

القليلة.بعفالأعمالوعلى،الخمسالصلوات

فيتتعمقلمأنهابدليل،"الرمضانيةالإيمانية"الدورةمنيستفيدوالمهؤلاء

..حياتهممجرىتغيرولم،كيانهم

رمضانبعدحياتهموبرمجوا،الرمضانيةالدورةمناستفادوا:الثانيالصنف

والنوافل،الطاعاتمنالإكثاروواصلواتقريبأ،رمضانفيعليهكانتماعلى

هـ.1428شوال5م16/07/1020:السبيل(*)
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منوتخرجوا،الصيامحكمةحققواالذينهمهؤلاء..الأمامإلىسيرهمفيواستمروا

..رمضانمدرسة

نبويبدعاءرمضانبعدبماالتفكيريشغلهمالذينوأخواتيإخوانيأذكر

إني"اللهم:ويقول،بهيدعوماكثيرأوسلمعليهالثهصلىاللهرسولكان،عجيب

(1)!!"روكلابعدالحورمنبكأعوذ

والتقهقرالتراجعهو"والحور":..ونشاطبحيويةللأمامالتقدمهو"والكور":

..لانتكاسوا

علىوحصلغ،واندفاعونشاطوتقدم"كور"فيرمضانفيكنتم:الكرامأحبابنا

وفضائل،وأعمال،ونوافلعباداتمنبهقمغبماالق،عندوالثوابالأجرمنكثير

.والتقدمالكورهذابعدوالتخلفوالزاجعالحورمنبالئهفاستعيذوا

ستةبصيامالنافلةصيامعلىواحرصوا،تتركوهلا،الصيامحلاوةذقتممنيا

..أسبوعكلمنوالخميسالاثنينوصيام،شوالشهرمن

السحر،وقتوالتهجدالتراويحبصلاة،رمضانفيالليلصلاةمتعةذقتممنيا

السحر،وقتلثهفلتقوموا،طويلةليالعلىمقدمونوأنتمالتهجد،علىاحرصوا

..وراهبينراغبين

ومن،رمضانبعدتهجروهلا،رمضانفيالقرآنمعالمباركةالحياةطعمذقتممنيا

فيها..متعةولالها،طعملافحياته،الأقلعلىجزءنصفأوجزءآ،يومكليقرألم

ارتيادعلىاستمروا،رمضانفيالجماعةصلاةفيب!خوانكمأنسغمنيا

فيها..إخوانكممعوالحياةالمساجد،

قائلين:الثهندعووأنوحركتنا،وتقدمناوصمودنا،نشاطنانواصلأنعلينا

الكور"!!.بعدالحورمنبكنعوذإنا"اللهم

.5498/النسائيرواه(1)
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بم

(5)االعيداإثباتفيالفوضى

متىأدريولا،شوالوهلالرمضانهلالإثبات"مشكلة"يه!نتمتىأدريلا

متىأدريولا،الدقيقالفلكيالحسابمعالمتعارضةالهلالرؤية"ادعاء"يتوقف

وعندصيامهمبدءعندسنويأ،المسلمينتعمالتيوالاضطرابالإرباكحالةستتوقف

حياةتملأالتيالمزمنةالمشكلاتكباقيالحلعلىمستعصيةالمشكلةوهل..!انتهائه

!؟..والمسلمينالعرب

استنادأ،المجردةبالعينشوالوهلالرمضانهلالرؤيةوجوبنؤكدعامكلفي

(1).."لرؤيتهوأفطروا،لرؤيته"عموموا:وسلمعليهالثهصلىاللهرسولحديثإلى

المحققينعندالراجحوأن،"المطالع"باختلافيسمىبماعبرةلاأنهنؤكدعامكلوفي

هذهن!فإسلاميبلدأيفيالهلالرؤيةثبتتإذاأنهالمسلمينومذاهبعلماءمن

بدايةفيالمسلمينبلاداختلافيجوزولا،المسلمينبلدانلباقي""ملزمةالرؤية

الفوضىهذهفيالمسلميندولاختلافأننؤكدعامكلوفي..نهايتهأوالصيام

فيالسياسيوالمزاجالهوىعلىتقوم،مزاجيةسياسيةوضغوطأسبابإلىيرجع

!!الأولالمقام

والحساب،المباشرةالعينيةبالرؤيةإلاشوالهلالأورمضانهلاليثبتلانعم،

إلاالناظرينعلىوما،الهلالوزاويةومكانزمانتحديدعلىيساعدالدقيقالفلكي

للحسابأنهذاومعنىحتمأ،يرونهوسوف،المضبوطالمكانذلكفيالنظرإمعان

نأبدلاوأنه،وحدهبهيكتفىلاأنهصحيح،الرؤيةإثباتفيدورآالدقيقالفلكي

..لهومؤكدةشاهدةالعينيةالرؤيةتكون

هـ.1428شوال11م23/07/1020:السبيل(*)

.2465/مسلمرواه(1)
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الشهرهذامنعشرالثانيفيالجمعةليلةشوالهلالرؤيةزعمكانلقد

عربيةدولفيالدينيونالمسؤولون"أفتى"فكيف،الدقيقالفلكيالحسابمعمتناقضأ

ذلكهوومن؟؟الجمعةتلكليلةشوالهلالرؤيةشرعآلديهمثبتبأنهعديدة

بثثرمغيبهبعدالهلالرأىوالذي"اليمامة"زرقاءمننظرأأدقهوالشخمالذي

رأىأنهلهموأقسم؟ذمتهفيالملايينعشراتمسؤوليةوتحمل؟ساعةنصفمن

!؟شوالهلال

ولمدة،الثانيةمنبأقلالقمرومنازلحركةيحسب،الدقيقالفلكيالحساب

نحننحترمهاأنيجب،دقيقةفلكيةعلميةمسألةوهذه،القادمةالسنينعشرات

،المذكورةالجمعةليلةومغيبهشوالهلالولادةرصدالحسابهذا،"!إ"المشايخ

إلىشرقأماليزيامن،دقائقبستالشمسمغيبقبلشغيبشوالهلالإن:وقال

.بوضوحالتاليةالسبتليلةيرىوسوف،بالعينيرىأنيستحيلوأنهغربآ،المغرب

منبثثرمغيبهبعدشوالهلالرأىالذي"الواسعة"الذمةصاحبهوفمن

!؟العلميةالفلكيةالدقةمعالمتعارضزعمه""القضاةيعتمدوكيف!؟ساعةنصف

الجمعة،يومفيعيدناخطأتقرر،معتبرينعلماءمنعديدة""فتاوىوصدرت

مكانه.يومبقضاءالمسلمينوتطالب

ئمصائمأ،الماضيةالجمعةيومأصبحعمانفي"عالمآ"ترىأنالعجائبمن

"ئعئد".ولمصائموهوالعيدخطبةوخطبالعيدصلى
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حاليفورنيا)+(وحرائقاللهجنود

هؤلاءيعلملاوأنه،والأرضالسمواتفي"جنودأ"لهأنالقرآنفياللهأخبرنا

بهمينصرأنفإمايريد،ماإلىالجنودهؤلاءيوجهوأنه،وتعالىسبحانههوإلاالجنود

الجنودهؤلاءآثارنلحظأنالمؤمنيننحنوعلينا..أعداءهبهميعاقبأن!اما،أولياءه

.أحداثمنبنايمرمافي،ونشاهدهنسمعهفيما،الربانيين

دىلمحاقآزلتتقآغل!همجؤتكئمطةإذتحيئآدئهيغمةأبمروأةاقو(آلرينتآثهالأ:تعالىقال

فيلمجزاؤكأقآدتهؤآلازعنآلئئتخؤلئلجخولمودتر!:تعالىوقال.(9:لأحزاب)ا(تروهالتماولجنو

.(31:)المدثر(هؤجؤدزيذإلأ!ؤتاتغلآ:تعالىوقال.(7:)الفتح(مجيصا!

نتائجالفضائياتشاشاتعبروتابعنا،الأسبوعهذافيآياتهمنآيةالثهأراناوقد

ذلككان،الأمريكانالمعتدينوعقاب""لتأديبالثهوجههالثه،جنودمنجنديفعل

معوتتفاعل،المرتفعةالحرارةتحمل،السخونةشديدة"ساخنة"ريحآالربانيالجندي

شيءكلتحرق،ضخمةنيرانالتفاعلذلكعنونتج،الأرضعلىشديدجفاف

حرائقبدأتوقد"كاليفورينا".ولايةمنحولهاومادييغو""سانمنطقةفيأمامها

وهي،متواليةأيامسبعةالآنحتىعليهاومضى،14/01الأحديوممنكاليفورنيا

الولاية.وبيوتومرافقوترىومدنووديانجبالفيأمامها،شيءكلعلىتأتي

،الطوارئحالةفيهاوأعلنت،كوارثمنطقة"كاليفورنيا"ولايةبوشأعلن

أمريكاوعجزت،النيرانلإطفاءالأمريكيةالمؤسساتكلمنضخمةجهودوبذلت

بهمولعبت،النيران!اخمادالحرائقإطفاءعنوتكنولوجياقواتمنأوتيتمابكل

والنيرانالحرائقهذهبأنالولايةمسؤولووصرخ،الولايةجغرافياعبرالربانيةالريح

هـ.1428شوال18م30/007/120:السبيل(*)
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الولايةعلىألقيتوكأنهأمامها،شيءكلودمرتتاريخها،عبرالولايةتعرفهالم

عشرينإطفاءمنإلايتمكنوالممتتابعةأيامسبعةخلالأنهموأخبروا..نوويةقنبلة

متىيدرونلاوأنهممنها،بالمائةثمانينعلىالسيطرةعنعاجزونوأنهممنها.بالمائة

!اطفائها!!عليهاالقضاءمنيتمكنون

الأشجارتكلوهي،الضخمةالربانيةالنيرانالفضائياتشاشاتعبرورأينا

كلهاالولايةوأصيبت،عليهأتتشيءكلوتدمر،والبيوتالمنازلوتحرق،والغابات

عاد:قومدمرتالتيالريحإلىالإشارةفياللهقولالولايةعلىوانطبقبالدمار،

(!جعلتةكألرصميرإلأغتهآئثثئ:منتذزما!آلغعيمآلقيخعلتهئمآزسمقتاإذعاةوفى!

.(24-14:لذارداتا)

حدوثها:منأيامسبعةبعدوحرائقهاونيرانهاالريحلهذهالأوليةالخسائروكانت

إيواءمراكزفيمهجرينوصاروا،النيرانبفعلبيوتهمدمرتشخصمليونمنأكثر

،منزلوستمائةألفينعلىبالكاملوالمدمرةالمحترقةوالبيوتالمنازلعددوزاد،عديدة

وستزداد،أوليةتقديريةالأرقاموهذهدولار..ملياريعنالماليةالخسائروزادت

عليها!!السيطرةتتملمالحرائقمنبالمائةثمانينأنسيمالا،القادمةالأيامفيحتمآ

منعقابآباعتبارها"الحارقةالساخنة"الريحهذهإلىننظرأنالمؤمنيننحنعلينا

الحرائقهذهلأن؟بالذات"كاليفورنيا"ولايةلماذاأما!الأمريكانالمعتدينلأولئكالله

حربأسبوع:الولايةفيبدأالإسلاملحربصليي""أسبوعمعتتزامنوالنيران

.!!الثهشاءإنعنه،القادمالأسبوعفيوسنحدثكملما؟،الإسلامية"الفاشية
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ولا،الأيامهذهفيلهحربأأكثروهي،والمسلمينالإسلامبحربمشغولةأمريكا

لحظةعليهوالتآمرضدهالكيدعنوأحزابهاومراكزهاولجانهامؤسساتهاتتوقف

دائمة""استراتيجيةوالمسلمينالإسلامحربجعلالأمريكيالنظامإنبل،واحدة

معاداةأنيظنمنويخطئ،والمستقبلالحاضرفيمؤسساتهلكلثابتأوهدفأله،

،لادنابنأو،القاعدةبسبباو،المعروفةأيلولأحداثمنذبدأتلناوحربهاأمريكا

النظاميقدمهاومبرراتذرائعإلاكلهاهذهوما،حسينصدامأو،طالبانأو

وهذه،والمسلمينالإسلامضدالنفسيةعقدتهعنللتنفيس"المتصهين"الأمريكي

!الزوالأوللعلاجقابلةغيرالأمريكيةالنفسيةالعقدة

الجنوبيةأمريكاولاياتفيجرىماالمعاديةالأمريكيةالمظاهرأحدثومن

أسبوعالماضيالشهرمنالأخيرالأسبوعفي"كاليفورنيا"ولايةفيأقيمفقدمؤخرآ،

"..الإسلاميةبالفاشيةالوعي"أسبوععليهأطلقواخطيرصهيونيصلعىعنصري

الأمريكي،النظامفيومفكرونمسؤولونعليهوأشرفالأسبوعهذانظموالذي

منوالمتصهينون،بغيضةوصليبيةبعنصريةأمريكايحكمونالذينالجدد""والمحافظون

أمريكا.في"اليهودي"اللوبي

مائتاالعنصريالأسبوعهذاونشاطاتبرامجفييشاركأنالمتوقعمنوكان

عدد-وهوجامعاتوستمائةإلىالعددتقلصلكنأمريكا،جامعاتمنجامعة

"فاشي"دينالإسلامأنوالصليبيينالصهاينةمنالأسبوعهذامنظمووزعمكبير-

هـ.1428شوال25م6/11/0702:السبيل(5)
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يستحيلوأنه،إرهابيونعنصريون""فاشيونالمسلمينوأن،إرهابيعنصري

!إإرهابهممنالعالمليتخلص،عليهمالقضاءمنبدلاوأنه،معهم!التعايش"

فيالأمريكانالمثقفينتحذيرإلىأسبوعهمفعالياتفي""المعقدونوذهب

،الجامعاتفي"المسلمين"الطلبةمنوبالذات،معهمالمقيمينالمسلمينمنالجامعات

فيإعلاميةثقافيةحملةوأطلقوا،الأمريكيينالطلبةوسطنشاطهمتضاعفالذين

مخاطبة"حسنفيونجحوا"الكراهيةلاالسلام"برامجعنوانهاجعلوا،الجامعات

الجامعاتفيوالمثقفينالطلبةبعضبدأوقد،إليهمأنفسهموتقديم،"الأمريكيين

وتأييدهم.معهموالتعاطف،بكلامهموالاقتناعبهم،بالتأثرالأمريكية

وفقدواجنونهمجنذلك،والمتصهينينالصليبيينمن"المعقدون"لاحظولما

منوالمؤسساتالطلبةتحذيرإلىفيهوذهبوا،العنصريأسبوعهموأقاموا،أعصابهم

الحريةعلىالقضاءيريدون،إرهابيونفاشيونلأنهم،المسلمينالطلابنشاطات

الأمريكية!والديمقراطية

مكتوفيالعنصريالأسبوعذلكفعالياتأمامالمسلمونالناشطونيقفولم

صورةلهموقدموا،وشبهاتهموالصليبييناليهود"أكاذيب"فندوا"وإنما،الأيدي

.الإسلامسماحةمنصثمرقة

القرآنفيهشتمواالذي،البغيضالعنصريالأسبوعذلكانتهىأنوما

أسبوعأ"كاليفورنيا"فيبهمالثهأوقعحتى،وسلمعليهالثهصلىوالرسولوالإسلام

فيعنهاتكلمناوقدشيء،كلعلىوأتت،الولايةفيالحرائقفيهاشتعلتربانيأ،

البصائر!.هذهمنالماضيةالحلقة
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الدماء،وسفكالاقتتالإلىالاختلافيصلوقد،بينهمفيماالعربيختلفقد

العربيعالمنافيحصلهذاكل..إخوانهمضدبالآخرينبعفالعربيستعينوقد

موجود..لكنهمردود،مرفوضوهو،العجيب

،والاختلافالخلاففيآخرمستوىإلىاللهرامفي"السلطة"رجالارتقىوقد

حديثعليهموينطبق،الآخرينالعربفيهفاقواوالبغضاء،والكراهيةالنزاعوفي

خاصمواذاغدر،عاهد"وإذا:المنافقصفاتفيوسلمعليهاللهصلىاللهرسول

.(1)"رجف

،الاقتتالحدإلىالخصامووصل،حماسمعالسلطةرجالاختصملقد

فيالسلطةرجال"وفجر".غزةقطاعفيعسكريأالأمرحسمإلىحماسواضطرت

أخذوعلىواليهود،الأمريكانموالاةعلىأنفسهمبرمجوالأنهم،الخصومة

منشيءكلوفعلوا..أحضانهمفيالارتماءوعلى،حماسمحاربةفيمنهمالتعليمات

..ذلكأجل

إلاتخطرلا،حماسمحاربةفيوسيلةإلىالأمريكياليهوديشيطانهموهداهم

الشيطانية.الوسيلةبتلكوأخذوافعلأ،الشيطانبالعلى

بهدفغزة،قطاععلىالأمريكياليهوديالحصاراشتدادومعأشهر،عدةقبل

قراربمشروعالمتمحدة،الأممإلىعربيةدولتقدمتعليها،والقضاءحماسإسقاط

لأهلوالعلاجيةالغذائيةالمساعداتوصولبهدف،منكوبةمنطقةغزةقطاعيعتبر

هـ.2841القعدةذو3م13/11/7002:السبيل(*)
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"سلطةمندوبمنوطلبوا،المشروعهذاورففاليهودأمريكاورفضت..القطاع

مندوبآباعتبارهرفضهولما،برففالمشروعيصرحأنالمتمحدةالأممفي"اللهرام

فيمرابطةمصابرةصابرةحماسوبقيت..المشروعزففذلكلفلسطينرسميآ

.القطاع

سلطةرجالمع-بالتنسيقالسلطةمندوبوالأمريكاناليهودالشياطينوأمر

الأممفيلإقرارهبهوالتقدمجديد،شيطانيترارلمشروعبالتخطيطأيامقبلالثه-رام

واعترضبه،وفوجئوا،وغيرهمالعربالمندوبينعلىالمشروعذلكووزع،المتحدة

حالهمولسانومصر،كالأردناليهودمعرسميةعلاقاتلها،عربيةدولمندوبوعليه

كللحماسحربهمفياللهرامسلطةرجالتجاوزلقد!الدرجةهذهإلىليس:يقول

والحمراءإ!.السوداءالخطوطوكلوالقيود،الحدود

قراراتخاذعلىالعملالمتحدةالأممفيمندوبهممناللهرامسلطةرجالطلب

-!الأمريكياليهوديالقانونعلىخارجةمسلحةميليشياتحماسيعتبردولي

ميليشياتفهي-الدوليالقانونهوالأمريكياليهوديالقانونلأن،الدوليالقانون

فيها!الإرهابعلىوالقضاءغزة"،"غزوعلىالدولتجتمعأنويجب"إرهابية"،

وتشملبل،"الإسلاميالجهاد"حركةتشملبلوحدها،حماسعلىليستوالمؤامرة

لها!!انتماءهمالسلطةرجاليزعمالتيفتح،لحركةالتابعة"الأقصىشهداء"كتائب

قيادتهميزعمونالذيالفلسطينيالشعبغزوعلىالعالميستغدونالسلطةرجالإن

حتىعشنا!ابادته؟شعبهمحاربةالعالممنعربيزعيميطلبوكيف!وقتلهوحربهله

فيالمقيمةالفلسطينيللشعبالرسميةالزعامةيدعلى،المعقولغيرالأمرهذاحصل

لليهودالمزعجالجاهد،المرابطالشعبهذاتمثللاالحقيقةفيوهيالثه،رام

.لأمريكانوا
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الإسلاميينالمفكرينمقدمةفياللهرحمهقطب""سيدأنعليهالمتفقمن

سنواتوبلغت،المسلمينالإخوانمععمرهشواتآخرأمضىوأنه،المعاصرين

الذيالإخوانيالتنظيمقيادةاستلموأنهسنة،عشرةخمسحواليللإخوانانضمامه

"حسنالعامالمرشدمنب!ذن،66عامقطبسيدقائدهوأعدم،65عامأفرادهحوكم

أواخرحتىالهضييللمرشدبيعتهعلىبقيقطبسيدوأن..اللهرحمهالهضيي"

وأنالهفيي،المرشدموافقةبعدإلايطبعلم"الطريقفي"معالمالأخيركتابهوأن،أيامه

....طبعهقبلمسودتهعلىاطلعالهفميي

يوافقونلاالذين،المسلمينالإخوانلبعضتروقلاالتنظيميةالحقائقوهذه

سيدويعتبرون،"والمعالم"الظلالالشهيرينمؤلفئهفيأفكارهبعضعلىقطبسيد

..اللهرحمهالبناحسنالشهيدالإماموخالف،الإخوانفكرعلى"خرج"قدقطب

"تكفيريةأفكارلأنهاقطب،سيدأفكاروإلقاءطرحإلىالإخوانقواعدهؤلاءودعا

محطمإنسانعنصادرة"سجون"فكروهي،المسلمونالإخوانمنهايتبرأ،"إرهابية

..الناستكفيرإلىدفعتهسوداء،ظروفأيعيش،محبط

المتعلقة،والفكريةالتظيميةالحقائقللإخواننقدمونحنأصواتنا"ثحت"وقد

فكرهوأن،المسلمينالإخوانمعمنتظماحياتهعاشوأنهقطب،سيدالرائدبفكر

الثه.رحمهالبناحسنالمؤسسالمرشدفكرعلىيخرجلاوالدعويوالحركيالإخواني

تلكالبصائرمنالحلقةهذهفيالموضوعهذاعنالحديثإلىدعانيوالذي

مهدي"محمدالأستاذالعامالمرشدعنالصادرةالهامةوالوثيقة،الرائعةالشهادة

مفكريمقدمةفيرائدامفكرااعتبارهلهويعيدقطب،سيدفيهاينصف"عاكف

المسلمين.الإخوان

هـ.2841القعدةذو01م02/11/7002:السبيل)ء(
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يومالصادرة،الكويتيةالمجتمعمجلةمن1775العددفيذلكورد

عزت""محمود.دالأستاذمعمحمد"المعز"عبدالأخأجراهحوارفي3/07/1120

وقواعدقياداتفيلإخوانيوأقدم...رصمفيالمسلمينالإخوانلجماعةالعامالأمين

قال...بالنصعزتمحمودالأستاذكلام-والخارج-الأردنفيالمسلمينالإخوان

خلالمنسواءقطب،سيدالأستاذكتاباتقضيةأثيرت0552عام"في:اللهحفظه

بلآخر،عدديكتبهاكانالتيالمقالاتفيأم،الإخوانمنلعددالتصريحاتبعفول

سيدللأستاذكلامأهناكأنفيها،الإخوانمنعددمنشخصيةمذكراتمنوحتى

غير،أخرىجماعاتفيتأثيرلهكانالكلامهذاوأنجاهليا،باعتبارهالمجتمعفيهيكفر

هذهالإرشادمكتبناقشوعندما...العنفمنهجانتهاجهاإلىأدت،الإخوان

وللإخوان-الجماعةبفكرالمهتمالقسمإنه-حيثالتربيةلقسمإحالتهاقرر،القضية

وبعدمباشر..بشكلمعهتعاملواالذينوبخاصةقطب،سيدالأستاذعاصرواالذين

محمدالأستاذالعامالمرشدوأعلنالإرشاد،مكتبوافقللموضوعمستفيضةدراسة

علىيخرجلمقطبسيدالأستاذكلامإنقال:حيث،الجماعةموقفعاكفمهدي

!!الإخوانفكر

الإخوانكان،السجنفيوجودهأثناءيكتبسيدالأستاذكانوعندما

فيقطبسيدالأستاذاللهرحمه"التلمساني"عمرالأستاذالتقىوقد،يراجعونه

سيدالأستاذأنالجماعةرأتالنهايةوفي..محددةأسئلةوسألهطرة"،"ليمانسجن

فيالبناالأستاذقالهبمايؤمنوأنه،الجماعةلتوجهاتمخالفافكرايحمللاقطب

منسيدالأستاذكتاباتتلقى"إذاقائلا:عاكفالأستاذوأضاف!!"التعاليم"رسالة

ليسالذينأما،كبيرةفائدةمنهافسيستفيد"سليم"ميزانأوالعلممنقسكاعنده

..قطبسيدالأستاذكتبهالذيالمرادعنبحهلهميخرجونفإنهمالقسطهذالديهم

كلإنبلفقط،عاكفالأستاذعهدوليدليسقطبسيدكتاباتمنالموقفوهذا

.إ!!"نفسهالموقفلهمكاناللهرحمهمالسابقينالمرشدين
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الأسبوعفيجرتالتي،"البرلمانية"الانتخاباتبنتائجعندنامشغولونالناس

النوابهؤلاءهللكنفيها،فوزهمالحكومةأعلنتالذينالنوابوفرح،الماضي

.!نفسهيطرحسؤاذ!؟حقيقةفائزونكلهم

تمالذينبهذاأعنيولا؟حقيقةفائزينفوزهمأعلنالذينالنوابكلليس

مفروغأمرفهذا،والصناديقبالأصواتوالتلاعبالتزوير،طريقعن"تفويزهم"

معيتفقونلاالذين"ترسيب"علىالحكومةحرصتفقدفيه!مشكوكوغيرمنه،

.إناجحينكانوالوحتىمزاجها،

منوعندها!راسبينكانوالوحتىعندها،المضمونين"تفويز"علىحرصتكما

والشفافية،النزاهةادعاءيغرنكولاالتزوير!هذالهاتحققالتيوالأساليبالوسائل

.!!إعلامي"تبهير"فهذا

ومنالفوز!حقيقةعنولكنبالتزوير،الراسبين"إنجاح"عنهناكلاميليس

الهامة؟المسألةهذهعنالقرآنحديثهووما؟الحقيقةفيالفائزونهم

يحصلالذيهوعندهمفالفائزدنيويأ،ماديأفهمأالفوزيفهمونالناسمعظم

،الحرامأوبالحلالعليهحصلكانإنيهمهولاالدنيا،هذهمتاعمنشيءكثرعلى

ينالالذيهوالناسمعظمعندالفائزاصلأإ!بالهعلىيخطرلاوالحرامفالحلال

"باليانصيبالمسمىالمحرم"القمار"فيأحدهماشزكوقد،بالمسابقةويفوز،الجائزة

بها،وفرحالدنانير،منالألوفبعشرات،الأولىالجائزةعلىوحصل،"الخيري

هذادرىوماالقدر!!.ليلةعليوفتحت!عنيراضبىالثهوإن،الأولالفائزأنا:وقال

،الأولالخاسرهووأنه،جهنمأبوابلهفتحتوأنه،عليهغاضباللهان"العبيط"

النار!.إلىأوصلتهأخذهاالتيالدنانيرمنالآلافعشراتوان

هـ.2841القعدةذو71-م27/11/7002:السبيل(+)
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منوكلملك،ماالدنيامنملكولوالخاسر،فهواللهعندمنحرفأكانمنكل

الخمرشربمنوكلانسر،فهوالمحرماتارتكبمنوكلالخاسر،فهويصليلا

الخاسر!إ.فهوبالتزويرنجحنائبوكلالخاسر،فهوبالسرقةقامأوالزنامارسأو

الله،أوامرونفذ،اللهشرععلىواستقام،اللهعبدالذيهوالسادةأيهاالفائز

عبادوخدم،اللهدينونصر،اللهإلىودعا،اللهسبيلفيوجاهد،اللهحرمماوترك

الله،برحمةويحظىالثه،عذابمنينجوهذاالصالحبعملهلأنهالفائزهو!إالله

.!!الثهجنةفيمنعمأويخلد،اللهرضوانويغشاه

كيانفيلترسخ،القاطعةالحقيقةهذهتأكيدفيصريحةالقرآنآياتكانتوقد

مسلم.كل

زخزخقمنآلقيهخؤيؤمأبخورصئمتؤقؤئوإتماآقؤلهئآلقةتقسخ!:تعالىقال

آلا(!آئغزسمتع،لأآلدشآةؤ!حلآوماتارتقذ،لحمةو%خل،قارعق

.1185:عمران

غق3!خز!فمن:جملةفيمحصورإنهفاز؟!الذيهومن!النوابأيهاألاحظتم

عظيريؤسعذابزيئعصهمتتلمقآخاتإيئقتم!:تعالىوقال!(،لح!ةخل9وآقار

.!61-1ه:لأنعاما9(!المدآئقؤزلكؤدققذرجهمرتؤسؤعئةيغعرفتن!

منالنجاةفيهووإنما،اللهطاعةعنالبعدمع،الانتخاباتفيليسالمبينالفوز

الفائز.هوجهنمعذابعنهيصرففالذيالثه،عذاب

بأداءالدنيا،فيحقأالثهعبدواالذين،الجنةأصحابهمالسادةأيهاالفائزون

آتحضؤآضخباتحتةؤ1ضئبآقارآضئبلآيئتتوى!:تعالىقال،نواهييهوتركأوامره

.021:لحشرا9(!ئفآءلزونآكم

هذاوالجوائز-والمناصبالمراكزمنغيرهوفي-بالبرلمان"فوزتم"أوفزتممنيا

فيبالإحسان،الجنةودخولالنار،منبالنجاةالفوز،علىفاعملوا،المبينالفوزهو

الثه.طاعة
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بم
الجارلة)هـ(والأحداتالقرآن

وشفاء،هدكطجعلهوأنهشيء،لكل"تبيانآ"القرآنجعلاللهأنالمعلوممن

رسالته،ويحققمهمتهيؤديأبقاهأنهأيضآالمعلومومن..ورحمةوبيانأوروحأ،ونورأ

بعدهمنكتابآينزلولنله،تغييرولاعنه،بديلفلا،الساعةقيامحتى،أنوارهوينشر

القيامة.يومإلى

الساعة،قيامحتىالحيالأمةكتابسيبقىالعظيمالقرآنهذاأنهذاومعنى

بعدالخلفويأتي،القرونوتتوالى،الأجيالفيهاتتعاقب،مستمرةالمسلمةالأمةوهذه

هيورسالتها،الأمةهيوالأمة..آخرونوأناسأفرادويأتيالأفراد،ويتغير،السلف

.ومكانزمانلكليصلحكتابها،هووكتابهارسالتها،

منويقف،حاجتهعندهفيجد،القرآنعلىيقبلالأمةهذهأجيالمنجيلكل

وعلى،طريقهمعرفةوعلى،أعدائهعلىالتعرفوعلى،مشكلاتهتشخيصعلىآياته

غاياته.تحقيق

،وأخطارهتحدياتهوفي،ومشكلاتهابتلائهفينريد،جيل""المبتلىالجيلهذا!ان

!ادارتها،الحياةواقععنالإسلامفيهاأقصي""نكدةحياة،خاصةحياةيعيشإنه

وبؤسأنكدأالأمةزادت،""جاهليةمستوردةوقوانينوتشريعاتبأنظمةمكانهوجيء

شرسةعديدةحروبأعليهاوشنواوخيراتها،الأمةفيالأعداءوطمح..وشدةوضنكأ

مواقععدةفيالأمةوتقهقرت،عديدةمكاسبالحروبهذهفيوحققوا..عنيفة

.ومجالاتوجوانب

هـ.2841القعدةذو42-م4/21/7002:السبيل(*)
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فيوفلافىة،الميادينمختلففي،المعاديةللهجماتتصعيدآالأعوامهذهفيونشهد

،الهجماتهذهصرعىكثيرونويتساقط...للتحديوتصعيدأ،المشكلاتتعقيد

الجمر،علىوتقبضاللواء،وترفع،الميدانفيتثبت،بصيرةواعية"مؤمنة"قلةوتبقى

وتكون،المحنعندوتقوىالأعداء،أماموتقفوتجاهد،وترابطوتصابر،وتصبر

والدعاة،المصلحينالعلماءفيالمؤمنةالقلةهذهوتتمثلالأعداء.."حلوق"فيشوكة

المخلصين.الصادقينوالمجاهدين،العاملين

معكانكماحياتنا،فيمعناالحيالمعجزالعظيمالقرآنأنجازمآأعتقدإنني

وهكذا..حياتهمفيبعدناالآتيةالأجيالمعسيكونوكما،حياتهمفيالصالحسلفنا

الساعة.قيامحتى

أعدائنا،عنوحديثمشكلاتنا،عنوحديثواقعنا،عنحديثالحيللقرآن

إلىالموصلالطريقوعنوغايتنا،وهدفناواجبناوعنومهمتنا،رسالتناعنوحديث

أعدائنا..علىويعرفناضعفنا،ويعالجأمراضنا،"يشخم"القرآنوالنصر..السعادة

المحليالمستوىعلىيوم،كلفيبناتمرالتيالجاريةالأحداثفيرأيللقرآن

والاجتماعية،والاقتصاديةالسياسيةالأحداث،والدوليوالإقليمي،والوطني

فهمهويحسنالخطير،الحدثهذاأحدنايعيشوعندماوغيىها.والإداريةوالأخلاقية

،الحدثهذاعنحديثأللقرآنيجدفإنه،بالقرآنوثيقةصلةعلىويكون،وتشخيصه

الحدثهذاعلىأحدنايسلطوعندماله،صادقأوتحليلأ،وتفاصيلهملابساتهفيورأيأ

ولاينخاعولامعه،والتعاملوتحليلهفهمهيحسنف!نهالحكيمةالقرآنيةالآية"أنوار"

!!يجهلولايغفل

الجاريةالأحداثإلىوننظر،آياتهعننفتش،القرآنعالمإلىمعنافتعالوا

خطورتها،مدىوندركوتحليلها،فهمهاونحسنحقيقتها،علىلنعرفهابمنظارها،

.!إالقرآنبتحصينمنهاحولناوقنأنفسناونحصن

480
http://www.al-maktabeh.com



بم

عرفهس!(يومبأعمالتذحير

فيهاللهويتجلى..الإطلاقعلىالشةأيامأفضلوهو،عرفةيومالثلاثاءغدآ

أذكارهم،منهمويتقبل،ذنوبهملهمفيغفر،عرفاتصعيدعلىالواقفينالحجاجعلى

مكانكلفي،والصالحاتالصالحينعبادهعلىيتجلىأنهكما..لدعواتهمويستجيب

فرحأ"نفرح"كنا!اذاالنار.منرقابهمويعتق،ويرحمهملهمفيغفر،العالمهذافي

الشيطانفإن،وعطاياه!انعامهرحماتهمنفيهعلينايفيفاللهلما،عرفةيومفيغامرأ

شديدآ.حزنأاليومهذافي"يحزن"

وأذلأحقرهويومفيالشيطانرئي"ما:وسلمعليهاللهصلىاللهرسولقال

الذنوبعناللهوتجاوزالرحمةتنزلمنرأىلماإلاذاكوما،عرفةيومفيمنه

.(1)"العظام

عرفة:يومفينعملها،صالحةأعمالآوأخواتيإخوانيمعوأتذاكر

وقد..والثوابالأجرجزيلمنهطالبيندثه،مخلصين،صيامهععلىنحر-1

إنيعرفةيوم"صيام:بقولهصيامهفضلعنوسلمعليهاللهصلىالثهرسولأخبرنا

.(2)"بعدهالتيوالسنةقبلهالتيالسنةيكفرأناللهعلىأحتسب

الصباحأذكار:مثلاللهإلىبهاوالتقرب،النافلةالعباداتمنفيهنكثر-2

الضحى،وصلاة،الليلوصلاة،الصلواتأدبارفيوالأذكار..المأثوراتمنوالمساء

المستحبة.والسنن،المؤكدةالراتبةوالسحن

هـ.8241الحجةذو9-م81/21/7002:لسبيلا(*)

.982يحى/رواية-الموطأفيمالكرواه(1)

.749/الترمذيرواه(2)
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كلفينفعلكما،القرآنمن!بهزءنكتفيولافيه،القرآنتلاوةعلىنقبل-3

أجزاء.عدةمنهنقرأ!انمايوم،

الدعاءمنوالمؤمناتالمؤمنونفيهمجشصودعاء،تضرعيومعرفةيوم-4

يثملأنوأخواتي!اخوانينفسيوأذكرالثه،إلىوالإنابةوالتوبةوالاستغفار،

التالية:الدوائردعاؤنا

اللهإلىويتوجه،الكريماللهمنلنفسهطلباتحهويطلب،لنفسهالمؤمنيدعو-أ

بحاجاته.

عليه.الحقوقوأصحابولمايخهوأقارول،وأسرتهلأهلهالمؤمنيدعو-ب

والمنكر.الحراموترك،والعفةوالستربالهدايةالمسلمينلفسقةيدعو-ج

الحربآلةيواجهونالذين،المسلمينمنالمضطهدينللمستضعفينيدعو-د

العراقفيوللأهلغزة،قطاعفيالمحماصرينوللأهل،فلسطينفياليهوديةوالحقد

.وأفغانستانوالشيشانوالصومال

في،الساخنةالجهادمواقعفيا!ائر،با!حأالصاد!نللمجاهدينيدعوهـ-

الأبرارهؤلاءأنيدعووهووسعتقدوغير!ا،وأفغانستانوالصوطلوالعراقفلسطين

وأساتذتها،الحقيقيونوقادتهاا!!اسوهمالأمور،أصنافأفضلهمالمجاهدين

.المربون

الصليبيينجيوشوباقي،والأمريكاناليهودمنالأعداءعداوةيتذى-و

صادقة،بدعواتعليهمويدعو،المسلمينبلادفيوأذنابهموأعوانهم،والملحدين

المسلمين.بلادفيتخريبهممنويسمعيرىمماوالمتألم،المحترقالقلبمنخارجة

يدخلالذي،السنةأيامأفضلمع"التعامل"بحسنأنصحكم:وأخواتيإخواني

...خيراتهتحرمواولاغدآ،عليكم
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)ء(اإالإسلاممنالكفاريئس

عمرالمؤمنينأميرإلىيهوديجاءقال:أنهشهاببنطارقعنالبخاريروى

لاتخذنااليهودمعشرعلينانزلتلو،القرآنفيآية:فقالعنهاللهرضيالخطابابن

تعالى:قولههي:اليهوديقال؟الآيةتلكهيوماعمر:لهفقالعيدأ!نزولهايوم

ؤآتمضتينيهتم2قكتمآكضقتآتؤتمو(خئثئؤلقتخ!ث!ؤممتمقلآدييبهغينآللىينكقروأييتمق!آتيؤتم

31:المائدةا!(ديئاآلإشثتملكغؤزيميثيغتيئغقتكئم

اللهصلىاللهرسولعلىنزلتلقد.ترلتأينلأعلمإنيواللهعمر:لهفقال

....الجمعةيوم،بعرفةواقفوهووسلمعليه

أنهيريهوأن،عنهاللهرضيعمرعلىويتفلسف""يتعالمأناليهوديذلكأراد

آكضقت!آلؤتم:تعالىقولهوأهميةفضللهفذكر،والقرآنالإسلامعنكثيرأيعرف

عيدأ..نزولهايوموجعلوافضلها،لعرفوااليهودعلىأنزلتلووأنها،(،يخيهتمقكئم

يعرفونالمسلمينأنلهوبئنتعالمه،عليهورد،هدفهعنهاللهرضيعمرعليهففوت

واحدأ.عيدأوليس،اثنينعيديننزولهايوماتخذواوأنهموقيمتها،الآيةهذهفضل

واقفأوسلمعليهاللهصلىاللهرسولكانعندما،الحجموسمفينزلتأنهاوأخبره

عيدين:نزولهاكانوبذلك.جمعةيومكانالسنةتلكفي،عرفةيوموأن،عرفاتعلى

هوالثانيوالعيد..الإطلاقعلىالسنةأيامأفضلهوالذيعرفةيومالأولالعيد

..للمسلمينالأسبوعيالعيدهوالذي،الجمعةيوم

هـ.4281الحجةذو61-م52/21/7002:البيل(+)
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!ان،الوداعحج!هيواحدةحجةحجوسلمعليهالثهصلىالرسولأنوبما

حجوسلمعليهاللهصلىالرسوللأن،القرآنمننزلماآخرمنالكريمةالآيةهذه

أشهر..بضعةإلابعدهاوسلمعليهاللهصلىيعشولم،الهجرةمنالعاشرةالسنةفي

الوقفةإلى-الحجظلالفييعيشونزالواما-وهموأخواتيإخوانيوأدعو

تدبرها،يحسنواوأن-المائدةسورةمنالثالثةالآية-هيالآيةهذهأمامالمطولة

وأنالمعاصر،واقعناعلىإنزالهايحسنواوأنوحقائقها،دلالاتهاعلىوالوقوف

وحبذاحقائقها..أساسعلىالآخرينمعيتعاملواوأنبمنظارها،عصرناإلىينظروا

قطبسيدالشهيدللمفسر"القرآنظلال"فيالرائدالتفسيرمنتفسيرهاتراوالو

الله.رحمةعليه

آلدينى!يت!آئيؤتم:العظيمةالجملةعنالكلمةهذهوأخواتيلإخوانيوأسجل

بعدهمومنالكرامالصحابةوعىلقد!!(و،خئثثؤنيتخ!ثئؤممتمقلآدييكتميمنكقروأ

مالكنبها..وعاشواهديها،علىالكفاروواجهوابها،وأيقضوا،الجملةهذهمعنى

هووإنما،بالصحابةخاصأليسفيهاالخطابإن؟العظيمةالجملةهذهمننحننصيبنا

يقولالثهأنهذاومعنى،الساعةقيامحتى،المسلمينأجيالمنجيلكليشملعام

والمحرافى..(وآخئثتؤنيتخشؤممتمقلآديبهغمنآثؤينكقروأقيئتق!آتئؤتم:الزمانهذافيلنا

فلكهمفييسيرومن،الأولالمقامفيوالأمريكاناليهودالأيامهذهفيكفروابالذين

الإسلامضدالصليبيةاليهوديةحربهممنيومكلئضغدونوالذين،الآخرينمن

بكافةيمحاربونهعليهالقضاءمنيائسونوهمالإسلاميحاربونبأنهم،والمسلمين

القضاءباستحالةيوقنونوهم،الأساليبوبمختلف،الجبهاتكلوعلى،الأسلحة

اليائسينحربأعجبومامنصورأ..قويآالإسلامزالوما،يحاربونهزالواوما،عليه

!إ.الدينهذاعلىالقضاءمن
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بم

)ء(!!شيطانيةليلة

معسنكونتقريبآأيامعشرةوبعدجديد،ميلاديعامبدايةهوالثلاثاءاليوم

نفسه،ليراجعقليلأ،يتوقفأنمناواحدبكلوحريجديد،هجريعامبداية

رحلتهسيبدأهووهاكاملآ،عامآغادرقدهوفها،مسارهويصحح،مسيرتهويتذكر

جديد..عاممع

وفهمه،وقناعتهثقافتهووفق،الخاصةطريقتهعلىعامهبداية"!يحيوكل

..للحياةونظرته

وأمتهم،دينهمعن"ينسلخوا"أنعلىيصرونجلدتنابنيمنفريقهناك

الحياةفلكفييدوروابأنويرضون،والإسلاميةالعربيةحياتهمأنماطعنويتخلوا

الليلةأحيواهؤلاء..وضياعهمتفاهتهمفي،التافهينالغربيينيقلدواوأن،الغربية

داصحبةفيالليلةتلكفيكانوا..الشيطانيةالجاهليةالغربيةالطريقةعلىالماضية

الشيطانيةالطريقةعلىالليلةتلكوعاشوا،ورجلهوخيلهومزاميره"الشيطان

والموسيقىوالغناءالرقصحيثالحمراء،الليليةنواديهمفيعليهموانطبق،الضالة

آنبهعيزلنغليآ!ثتتطينأزسصتتاآتآترآتز،:تعالىالثهقول،والانحلالوالتعريوالخمر

تغكفمنآذهتقاذ!:تعالىقولهعليهمانطبقكما..(83:ميرم)(!آرآتؤزفئم

غقتهمؤاخيعتبصؤتكيمتهمآشتطغتققؤآشتقنرز!قؤمؤراتجزةبمزجقترتجرقإبيحتهر

غرورا!إلأآلشتطنتيدفموماؤمجذلهغؤآلأؤنلىآلأقؤلينيوشهماكهصورجيثتحلذ

.(6-ه63)الإسراء:(!و!يلأبزئككفسمقنهنعلتهزتثثتسىى2عباإن

الليلةفيالفواحث!منارتكبوكم،الماضيةالليلةفياللهحرماتانتهكتكم

الليلةفيأخلاقمنفسدوكم،الماضيةالليلةفيأموالمنوأسرفبذروكم،الماضية

هـ.2841الحجةذو22-م1/1/8002:السيل(*)
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الخمسذواتفنادقمنوكم،ومدنهالعالمبلدانفيأحمرليلينادمنكم..الماضية

وكيف،العالمفيوالغناءالرقصصالاتمنوكم..العالمفيوالعشروالأربعنجوم

تلكفيوالنساءالرجالمنالقطعانوتشفزتؤزوالجنالإن!شاطينجيوشكانت

حتىتعبثالشيطانمزاميرفيهااستمرتالتي..والحفلاتوالصالاتالنوادي

الفجر..

والمنكر؟الحرامعلىالماضيةالليلةفيأنفقمايحصيأن"محاسبة"جهازيقدرهل

وفرقهنالراقصاتعددوكمالخمور،أطنانمنشربوكم،ملياراتمنأنفقكم

وكم؟والشذوذ؟الزنافواحشمنارتكبوكم؟والمغنياتالمغنينعددوكم؟الغنية

وكم؟

الغربيةالمدنفيحدثتوالفواحشوالمحرماتالمنكراتتلكأنلوالأمريهون

المحرماتهذهتحدثأنالكبرىالمصيبةلكنذنب..الكفربعدليسلأنه،الكافرة

الإنسشياطينيديرأنالعظمىالمصيبة..والإسلاميةالعربيةالمدنفيوالمنكرات

وضائعاتضائعينروادهايكونوأن،والنواديالصالاتفيالمنكرةالحفلاتوالجن

إسلامية!وهوياتعربيةأسماءيحملون

،الشيطانمععمانفيالسنةرأسليلةقومنابنيمننريقيعيشأنكبرىمصيبة

سنتهمخاتمةتكونأنعلىيصرواوأن،للشياطينإخوانامسرفينفيهايبذرواوأن

!!الرحمن!اغضابالشيطانمعالجديدةسنتهموفاتحة،الشيطانمعالماضية

استسق:ويقولونالأمطار"،"انحباسأسبابعنذلكبعدالمتكلمونويكلمك

!إ.العالمينربيامناالسفهاءفعلبماتؤاخذنالااللهم:نقولفقطشيخ!يالنا

486
http://www.al-maktabeh.com



يم

)ء(ا!يومآ31لحجةاذو

يكونأنالمعقولمنوهليومأ؟وثلاثونواحدالحجةذيشهرأنيصدقمن

يومأ؟وثلاثينواحدأهجريشهر

العربية!البلادمنغيرهاوفيبلدنا،فيعقلآ""المستحيلوقعلقد

كانونمنالعاشرالخميسيوميكونبأنرسميأبلاغأالوزراءرئيسأصدرفقد

السنةبدايةوسيكون،محرمشهرمنالأوليومسيكونلأنه،رسميةعطلةالثاني

..الجديدةالهجرية

منها،عديدةعربيةدولفيهتبعتهاالذي،السعوديةإعلانحسبنحسبها:تعالوا

الحاديالثلاثاءيومسيكونالحجةذيشهرأنأولأالسعوديةأعلنتلقد..الأردن

الفلكيالحسابمعمتوافقأصحيحأإعلانهاوكان،0702أولكانونمنعشر

!!الصحيحالدقيقالعلمي

لهاثبتأنهوأعلنت،الإعلانذلكعنتراجعتساعاتبعدالسعوديةولكن

وعليه،0702أولكانونمنالتاسعالأحدمساءالحجةذيهلالرؤيةشرعيأ

وعليه!الحجةذيشهرغرة0702أولكانونمنالعاشرالاثنينيومسيكون

..أولكانونمنعشرالثامنالثلاثاءيومعرفةيومسيكون

الدقيق-الفلكيالحسابلأن،الفلكيخطأهالسعوديالإعلانمنذوعلمنا

ساعاتأربعمنأكثربعدسيولدالحجةذيهلالأنيخبر-بالدقيقةوليسبالثانية

اليومفيفالشمس،0752أولكانونمنالتاسعفيالأحد،يومشمسمغيبمن

هـ.4281الحجةذو29-م8/1/0802:السبيل)ء(
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الساعةفيسيولدالحجةذيوهلال،دقيقةوثلاثينوثمانالرابعةالساعةفيغربت

قبلالهلالرأىالذي،الصادقالثقةالشخصذلكهوومن!!دقيقةوأربعينالثامنة

شهادتهفي،السعوديةفيالقضاةيصدقهوكيف!؟ساعاتبأربعويوجديولدان

بالوجهثبتأنهيعلنونوكيف؟الدقيقالفلكيوالحسابوالمنطقالعقلمعالمتناقضة

الأردنوافقتوكيف؟ولادتهمنساعاتأربعقبلالحجةذيهلالرؤيةالشرعي

الاثنينيومالحجةذيبدايةأنعندناالقضاةقاضياعلنوكيف؟السعوديالإعلان

أول؟!كانونمنالعاشر

!بيومالصحيحالتاريخقبلعرفةوقفةوكانتالخطأ،ذلكعلىكثيرونوسار

!!بيومالحقيقيالعيدقبلالعيدوصليناخطأ،كانتأنهاأي

إلىأولكانونمنالعاشرالاثنينيومصباحمنالحجةذيأيامنعدوعندما

وثلاثينواحدأأيامهفستكون،0852الثانيكانونمنالتاسعالأربعاءيوممساء

القضاء"مجلمسرأيوماذلك؟سيصدقعاقلوأيذلك؟يقولعاقلأييومآ!!

الأوانآنأما؟بذلكعندنا"القضاةقاضيةرأيوما؟بذلكالسعوديةفي"الأعلى

يأشهادةقبولوعدم،الدقيقالفلكيالحسابإلىوالاحتكام،العبثهذالإيقاف

القائل:وصدق؟ووجودهولادتهاستحالةالفلكيقرر،هلالبرؤيةإنسان

عقوللناليستمعناهنجيءلهكلامهذا
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بم

(")اإالفالثةالعالميةوالحربحماس

"وبوش"،الأيامهذهفيالمنطقةفييجريماكلمنالأولىالمستهدفةهيحماس

....حماسلمواجهةأتباعهيهيجالمنطقةلحكامالشيطانيةجولتهفي

وأشكالهم،أشخاصهمبسببورجالهاقادتهاضدليستحماسضدوالحرب

مابسبب،وتصوراتهمومبادئهم،وأفكارهمعقائدهمبسببضدهمحربهيوإنما

الحق،عنالتنازلرفضهمبسببعليها،اليهوديوالعدوانفلسطينتجاهبهيؤمنون

"المتصهين"،والعربيالعالميالتيارضد"سباخهم"بسبب،الباطلمعوالسير

لليهودنظرتهاوإنتتغير،لمفلسطينتجاهحماسنظرةإن.اليهوديللطرحالمستسلم

المناسباتشتىفيالنظرةبهذهالتذكيراستمرارعلىقادتهاويصرتتغير،لمالمغتصبين

الثباتهذاضريبةحماسوتدفع...والتصريحاتواللقاءاتالصحفيةوالمؤتمرات

لأنها،محتسبةصابرةراضيةتدفعها،ومكلفةعاليةضريبةوهي،والتصديوالتحدي

لحماسفهنيئا،للقضيةوتفي،الشعبوتخدم،بالواجبوتقومالثه،ترضيبذلك

......ومهمتهادورها

الأمريكيللنظامالأولوالعدو،المحتلاليهوديللكيانالأولالعدوهيحماس

اليهودية.الأمريكيةبالرئة"يتنفسون"الذين،للأتباعالأولوالعدو،المعتدي

صرخ،للمنطقة""المتألهةالاستعراضيةزيارتهفيأمريكا"بوش"غادروعندما

هدفإسرائيلأمنعلىالمحافظةإن:قال.كثيرونإليهيلتفتلمربماخطير،بتصريح

أمنتعرضإذاثالثةعالميةحربلإعلانمستعدةأمريكاوإن!أمريكياستراتيجي

للخطر!إ!إسرائيل

هـ.1429محرم6-م15/2008/1:السبيل(*)
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الأمريكية؟اليهوديةالنظرةوفقللخطر،إسرائيلأمنيعرضونالذينهممن

الأمريكيةالهجمةأمامتقفالتي،والإسلاميالعربيالعالمفي"الممانعة"قوىإنها

التي"حماس"،حركةالممانعةقوىوتقودالأعداء،هؤلاءأمامالأمةوتوقف،اليهودية

.....والأسخنالأخطروهواليهود،أمامالأولالجهاديالخطفيتقف

ويأتي.....المجاهدةالممانعةقوىوباقي،حماسعلىالحربإعلانمنبدلاإذن

"الحرببوشسماهاالتي،العربيةالعالميةالحربلهذهللتخطيطالمنطقةإلىبوش

فيأتباعهوأمروخطواتها،الحربهذهمعالماليهودمعبوشورسم...."الثالثةالعالمية

التنفيذ!!إ!إلايملكونلاوهمبالتنفيذ،المنطقة

والثه،اللهمنالعونتستمد،مرابطةمصابرةصابرةالحربهذهتخوضوحماس

بالتأييدمعهاوالإسلاميةالعربيةوالشعوب،الصادقينالجاهدينباقيومعمعها،

ولن،والأمريكاناليهودحلوقفي"شوكة"حماسوستبقى،والموالاةوالدعم

اللهيأتيحتى،اللهبإذنعاليامرفوعاالجهادعلموسيبقىعليها،القضاءفيينجحوا

الله.شاءإنوقريبآتوهوبالنصر،

،حماسضدالحربفيوالأمريكانلليهودأداةيكونونللذينالويلكلوالويل

أما.إليهمحاجتهمعندأسيادهمعنهميتخلىعندماالدنيا،فيهؤلاءسيخسركم

...اللهإلايعلمهفلاالآخرةفيالثهعندعذابهم
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بم

(+)!إالأعلىربكمأنا

منسبعأشملت،الأوسطالشرقإلى"بهلوانية"استعراضيةبزيارةبوشقام

وهولهالبهلوانيةالمشاهدالفضائياتعبرالناسوتابعأسبوعأ،استغرقت،الدول

عأ.خااستقبالأعواصمهافيوششقبل،الدولتلكيزور

فيهتكلم""الإماراتفيخطابأالشهرهذامنعشرالثالثالسبتيوموألقى

أمريكايكرهونالذين،والإرهابيينالإرهابوتوعدوهدد،"راحته"على

والخيرالسلامدين،العظيمالإسلاميالدينخطفوالأنهميكرههموهووحضارتها،

هم"الظلاميينالمتشددينداهؤلاءبأنالمنطقةشعوبوخاطب-بالنصقوله-حسب

حكامهممعالوقوفإلىدعاهمثم!الأمريكانأوالحكاموليس،الشعوبأعداء

،وحكامشعوبمنفيها،مابكلالمنطقةعلىخطابهفيوامتن!الإرهابيينأمامصفأ

علىتقومبأنهاالمنطقةفيأمريكارسالةوحدد،وأمنومالوخيرونمو،واقتصاد

الرخاءونشرلهم،والأمانالأمنتحقيقوعلىوحكامها،شعوبهاحياةعلىالمحافظة

إلىباللجوءإلاالمنطقةفيوالحكامللشعوبحياةلا:أي..بينهموالديمقراطيةوالحرية

والاعترافبحمدهاوالتسبيحبها،والاحتماء"الدافئة"أحضانهافيوالارتماءأمريكا،

أمريكالها..الصادقةوالعبوديةلها،والطاعةوالسمعلها،والخضوعوشكرهابفضلها،

لكلالمانحةوهيشيء،كلبيدهاوتصرفاتهوجولاتهبوشتصريحاتحسب""المتألهة

ومنالسعيد،فهوعنهرضيتمن،والمانعةالمعطيةوهي،والنافعةالضارةهيخير،

"المعبودة"إ!هيتكونأنويجبالخاسر،فهوعليهغضبت

هـ.1429محرم13-م22/2.88/1:السبيل(*)
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وخطابه،وتصريحاتهواستقبالاتهبوشجولاتمنمشاهدأتابعوأناوتذكرت

فيسببأكانالذي""النفسيمرضهوعنعنه،الحديثالقرآنفصلالذي""نرعون

"الكاميرات"أمامبوشفيورأيت!اغراقه،منهالانتقامإلىأدىوالذي،جرائمهكل

ويتصرف،فرعونبمنطقيتكلمإنه!لفرعون""مستنسخةحديثةعصريةصورة

ويتألهنرعون،كامتنانالعربعلىيمق،فرعونكتهديدويهدد،فرعونكتصرف

عليهموسىزمنمصربملكخاصةليست"الفرعونية"أننعلمونحن!!فرعونكتأله

حاكمكلتصيب،قاتلةنفسيةوعقدةخطير،خبيثمرضالفرعونيةولكن..السلام

وقد!اللهدونمنلهعبيدأالناسويجعلدته،ويرففالخضوع،اللهدينعنيتعد

!"المستنسخ"الفرعونهذاعلىباديةالخطيرالفرعونيالمرضمظاهررأيت

الفرعونوهذا"الأعلىربكم"أناالصريحبلسانهقالهاالماضيفيمصرفرعون

كان..حولهلمنواحتقارهوتكبرهوبهلوانيته،وتصرفاتهحالهبلسانقالهاالأمريكاني

لكمعلمت"ما:يقولحالهولسان.."الأعلىربكم"أنا:يقولحالهولسانيتصرف

."غيريإلهمن

تعالى:قال.قومهوجبنفسقهومصرنرعون"))نرعنةسرأنالقرآنوأخبر

سرهووهذا.(45:الزخرف)(!فئ!قينقؤم!كأنوألمتهثمقآطالمحوهقؤمهدفأ!تمتخف!

الواسعة،الإسلاميةمنطقتنافيمنبكلاستخفلقد:الأمريكانيالفرعونفرعنة

قالواالذينللمجاهدينوهنيئأفيها..والجبناءالفاسقونوأطاعهفيها،منكلواحتقر

.!!ال:الفرعونلذلكموسىقالكمالا،:له
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يم

ا)ء(إفتحهاوليسالحدودإزالة

سمعملأتالتيغزة،أحداثمنتؤخذالتيوالدلالاتالدروسهيكثنة

أهلاجتيازحادثةتقررهاالتيالحقائقهيوكئيرة،الماضيةالأسابيعفيوبصرهالعالم

مصر..معللحدودغزة

الماضي،الأسبوعمصرمعغزةقطاعحدوداجتيازحادثةالكلمةهذهفيووقفتي

بالطعاموتزودهم،""رفحمعبربواباتوتحطيمللحدود،غزةفيأهلنا"واجتياحلة

حين.إلىهناكالأهلعلىالمفروضةالتجويعحالةوانتهاءوالدواء،والغذاء

الحدود"فتح"مصطلحرفحمعبراجتياحعلىالمختلفةالإعلاموسائلأطلقت

ووضعحددالذيومن؟فتحتالتيتلكحدودأيةهنا:أتساءلولكتيمصر،مع

غزة؟فيوالمسلمينمصرفيالمسلمينبينالفاصلالحدهووماالحدود؟تلكوثبت

إلىضمهالأولالقسم:قسمينإلى"رفح"مدينةقسمالذيالشيطانذلكهوومن

"رفحوسماه،فلسطينإلىضمهالثانيوالقسم،"المصرية"رفحوسماهمصر

فيلافرق،أيوالفلسطينيةالمصريةالرفحينبينيميزلارفح،هيورفح،"الفلسطينية

أساسأيفعلى،الأرضطبيعةفيولا،السكانلغةأودينفيولا،البشرةلون

"رفحين"؟؟إلىرفحتقسم

الحدودإلغاؤهممصرإلىغزةمنأهلناعبورأحداثمنالمهمةالدروسمن

موجودةتكنلموالتي،وفلسطينمصربينالإنجليزوضعهاالتيالمصطنعةالاستعمارية

اجتياحاتتعقبهابدايةولعلها،خطواتتتبعهامبدئيةخطوةهذهولعلقبلمن

التيالباطلةالحدودوإزالةتحطيمفيفيهاتنجح،المنطقةشعوبقبلمنأخرىشعبية

هـ.1429محرم21-م29/2008/1:السبيل(*)
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وممالكودولأوطانإلىالعرببلادفيهاقسمواوالتي،والفرنسيونالإنجليزوضها

المبادئمنقداسةأكثرمقدسةحدودألهاوجعلوا،وأعلاموعواصموأقطار

نفسها.الإسلامية

،"سايكس"ماركالإنجليزيالشيطانوضعهاالتيالشيطانيةالخطةيعلمكلنا

والفرنسيين،الإنجليزبينمعاهدةاعتمدتوالتيبيكو"،"جورجالفرنسيوالشيطان

المستعمرينبينالشامبلادتقسيمتموالتيبيكو"-سايكس"معاهدةباسموسميت

للخلافةتابعةواحدةوولايةواحدآ،قطرآكانتالتيما!ثلابلادوقسمواعليها،بناء

أربعإلىقسموها،استانبولفيثم،القاهرةفيثمبغداد،فيثم،دمشقفيالإسلامية

وفلسطين،أمه،رحمفيكالجنينسورياداخلفيولبنانسوريا،:منفصلةدول

وتأشيرةسفربحوازإلاتجاوزهايجوزلاالتي،المقدسةحدودهادولةولكل،والأردن

!!مغادرةوضريبةأمنيةوموافقة،دخول

معبودأ،داخلهاالمحبوس""الوطنوأصبح"مقدسة"الحدودهذهوأصبحت

علىيتهكمكانعندما"طوقان"إبراهيمالشاعرويعجبنيمستقلأ.تاريخألهوجعلوا

:قالوتشترىتباعوأوطانهم،الوطنيةدعاة

الوطنفليحيئوتقولويشترىيباعوطن

الثمندونمنلبذلتالحجىأهلمنكنتلو

الفطنأهلمنكنتلوجرحهتأسوولقمت

بلادأنونؤمن،المستعمرونوضعهاالتيالفاصلةالحدودتلكنرفضإننا

وليسالحدودتلكإزالةإلىوندعو،الخلافةلسلطانخاضعواحدبلدكلهاالمسلمين

.إإفتحهامجرد
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(5)اإإرهابيالقرضاوي

والمفكرينوالدعاةالعلماءطليعةفياللهحفظهالقرضاوييوسفالدكتورالإمام

الصالحينمنوكثير،الإسلاميالعالمفيالمؤثرالمتميزالحيحضورهوله،والمجاهدين

..والفضلبالخيرلهوالشهادةواحترامهمحبتهعلىوالصالحات

أيامفقبلإرهابيأ،"واعتبرتهالعظمى"بريطانيايعجبلمالمفكرالعلامةالإمامهذا

وينشر،العنفإلىويدعوالإرهابيبررلأنهإليها،دخولتأشيرةمنحهرفضت

بريطانيادخولمنمنعهالبريطانيةالداخليةوزارةباسممتحدثةوبررت،الكراهية

أعمالتبريرإلىيسعونالذينأولئكوجودإزاءتتسامحلنالمتحدة"المملكةبقولها:

المعارضة.."وأيدتالطوائفبينالعنفتعززأنيمكنآراءنشرأو،الإرهابيالعنف

الحكومةأسلوب"كانأقطابها:أحدوقال،الدخولمنالإماممنعقرارالبريطانية

الحكومةتنتهجلكيالوقتحانولقد..الجدوىوعديمخجولآالكراهيةدعاةتجاه

"..الإرهابمواجهةفيوشاملأقويأأسلوبأ

الأعمالبعضيبررلأنه-البريطانيالتصنيفوفق-إرهابيالقرضاويالإمام

وأفغانستانوالعراقفلسطينفيالاستعمارضدالمجاهدونبهايقومالتي،الجهادية

المعاصر.اليهوديالبريطانيالأمريكيالمفهوموفقإرهابيةأعمالوهي،والصومال

،والعدوانوالظلمالاحتلاليرفضلأنهالطوائفبينالكراهيةإلىيدعووالقرضاوي

يستيقظلاأنيريدونوهم!الأوطانعنوالدفاعالحتلين،مواجهةإلىويدعو

العالم!هذاخيراتهملينهبواالإسلاميالعالمفيالنائمون

هـ.1429صفر5-م2008/2/12:)*(السبيل
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الفتاوىلهمويقدم،الظالمينالحكامركابفييسيرممنالقرضاويكانولو

منصرفأالقرضاويكانولو"لندن"!فيبهلاحتفواأعمالهمسوءلهمويزين،الباطلة

عنهمرضيألكانالحياتيةالشخصيةبأموره"مشغولأ"أو،النظريةالدراساتإلى

-السلامدينالإسلاممنالمسالمالحضاريالإنسانيالجانبعنتكلمولو،عندهم

"حسنوشهادةدخولتأشيرةولمنحوه.عندهمحضاريآ""شيخألكان-نظرتهموفق

الحضاريينالرسميينالمشايخمعفعلواكماشيء،كلأمامهولفتحوا"سلوك

وشواغلهوتوجهاتهالقرضاوياهتماماتوهذهأمامثلأ.الأزهركشيخالوسطيين

!!لندندخولمنفليمنع

حولت-اليهوديةالمخططاتوتنفذأمريكا،ركابفيتسيرالتي-وبريطانيا

لغتهوله،ومجالاتهمظاهرهوله،وأصولهقواعدهله،عخا"علم"إلى""الإرهاب

-قبيلمؤخرأالبريطانيةالحكومةأصدرتفقد..وسلوكياتهتصرفاتهولهومصطلحاته

تسميته:يمكن،بالإرهابخاصأعجيبأقاموسآ-لندندخولمنالقرضاويمنع

وزاراتهاعلىووزعته،كتابفيالقاموسهذاوطبعت!"الإرهاب"قاموس

عليهطبقتمنأولالقرضاويالإماموكانفيه،ماكلواعتمدتومؤسساتها،

..الإرهابيالقاموسذلكمواصفات

،الإرهابمصطلحات"الشيطاني"قاموسهافيالبريطانيةالحكومةحصرت

الإرهابي،وسلوكياتوتصرفاتملامحفيهووضحت،الإرهابلغةفيهوحددت

الإرهابيين.علىالتعرففيالأمنيالعمليالأساسليكون

فيوالتشخيصوالتخطيطالقرارمراكزفيالبريطانيالقاموسذلكوسيعتمد

،واليهوديالأمريكيالركبفيالسائرةالثالثالعالمودولاليهود..ودولةأمريكا

،مراقبونفأنتمانتبهوا:الدعاةأيها!الحالبطبيعةوالإسلاميالعربيعالمنادولومنها

.!القرضاويمثلإرهابيونلأنكم
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(+)اارسولكمإته

إثارتهاأعادواثم،سنواتثلاثحواليقبلالمشكلةذالدنمارك"فيالمجرمونأثار

المسيئةالصورنشرالدنماركفيصحيفةعشرةسبعأعادتحيث،الأيامهذهفي

لقتلهناكالمسلمينالشبانمنثلاثةتخطيطبحجة،وسلمعليهاللهصلىاللهلرسول

منأياموبعد،سنواتثلاثقبلالمسيئةالصوررسمالذيالملعونالكاريكاتيررسام

لمللقتلبالتخطيطالتهمةلأن،هناكسراحهمأطلقالثلاثةالشبانمعالأمنيالتحقيق

بطردهمأمرتهناكالحكومةأنإلاالتهمةتلكمنبراءتهمورغم!عليهمتئبت

!!العدلويحيا!وتسفيرهم

وسلم،عليهالثهصلىالثهلرسولالإساءةاستمرارعلىحريصونهناكالقومإن

واستمرار،المسلمين!استفزاز"استمراروعلى،المسلميندينشتماستمراروعلى

معاللقاءوعدموالتوتر،الاحتكاكوسائلإيجادواستمرار،ومهاجمتهمبهمالتحرش

منها.التخفيفأوالمعاداةحالةوإنهاءالتوتر،أسبابإزالةأو،ومحاورتهمالمسلمين

بهايحيطأوروبا،شمالفيصغيرةدولةفتلكوحدها،دالدنمارك"فيهذاليس

"الاتحادفيعضووهي،نسمةملايينخمسةيتجاوزلاسكانهاوعددالبحر،

الغربية،الدولكلفيوإنماوحدهاالدولةتلكفيهذاليس:أقول.."الأوروبي

والاقتصادوالسياسةوالفنالإعلامعلىمهيمنةقوىفهناك.والأمريكيةالأوروبية

لخدمةوموظفةصهيونيأ،صليبيآتوجيهآموجهة،الغربيالعالمكلفيوالاجتماع

والحقد،الإسلامبكره"مسكونة"المعاديةالقوىوهذه،والصليبيةاليهوديةالمصالح

وأالإسلاماسمسمعواكلما،نفسيةبعقدةمصابونهناكالقومإن.المسلمينعلى

شتائمهمويصبونوالتوتر،بالتشنجيصابون،وسلمعليهالثهصلىمحمدأوالقرآن

.وعدوانوبغضوكرهحقدمنقلوبهمفيمالينفسوا،والمسلمينالإسلامعلى

هـ.1429صفر12-م2008/2/19:السبيل)ثة(
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ضدالنفسيةأمراضهممنعلاجهمفيأمللالأنه،أولئكعننتكلملاإننا

يمكنماذاونتساءل،المسلمينمعونتكلم،المسلمينعننتكلمإنما،والمسلمينالإسلام

أنهاالناسظنبعدماجديد،منالمسيئةالرسومفتنة"إحياء"تجاهالمسلمونيفعلأن

.سنواتثلاثقبلانتهت

ونغار،وسلمعليهاللهصلىرسولنافيهاننصر،عمليةبوسائلنفكرأنعلينا

.أعداءهونواجه،عليه

تذكرهمنمزيدإلىتدعوكملهالمباشرةالإساءةوهذه،المسلمونأيهارسولكمإنه

جوانبومعرفة،سيرتهودراسة،-ومحبتهوسلمعليهالثه-صلىعليهوالصلاة،وذكره

..عظمته

أساسعلىبالناسصلتكمتحددواأنيعنيوهذا:المسلمونأيهارسولكمإنه

وتبغفواتكرهواأنهذاومعنى،وسلمعليهالثه"صلىوحبيبكمرسولكمإلىنظرتهم

سواء،إليهوشسيئونويؤذونهوسلمعليهالثهصلىالثهرسوليشتمونالذينوتعادوا

أمريكيين.أميهودأأمإنجليزاأمدانماركيينكانوا

مؤسسةأوشركةأيةبضاعةتقاطعواأنيعنيوهذا:المستهلكونأيهارسولكمإنه

"وافطموا"منها،شيئأتشتروافلا،وسلمعليهاللهصلىحبيبكمإلىتسيء،دولةأو

المعادية.الدولتلكبضائععنأنفسكم

تغارواأنوعليكم،.الإسلاميالعالمفيوالقادةوالزعماءالحكامأيهارسولكمإنه

تعادواأنوعليكم،لهمحبتكمتزعمونالذي،وسلمعليهالثهصلىرسولكمعلى

وتشتمه،تعاديهالتيوالشركاتالدولكلتقاطعواأنوعليكم،يعادونهالذين

رسولكملخيهمواأنالحكامأيهاالأوانوآنمعها..العلاقاتكلتقطعواأنوعليكم

والحكوماتالدولمنعاداهفمن..ومواقفكمسياستكمفيوسلمعليهاللهصلى

.!!تقاطعونهوشتمهآذاهومن،تحاربونهحاربهومن،تعادونه
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الفولاذيهس!(القبةتفلثثلالعبثيةالصواريخ

بصواريخوالاستهزاءال!سخريةبحبهمالمتيمينباليهود،المغرمينلبعضيحلو

المستعمراتعلىتطلقهاكانتالتيالمقاومةفصائلصواريخمنوغيرها""القسام

.""سديروتمستعمرةرأسهاوعلىغزة،بقطاعالمحيطة

بالصواريخالصواريخهذهيصفالفلسطينيةالسلطةرئيسكانماوكثيرأ

صواريخ"إنهابها:السخريةقمةفيوهو،الصحفيةلقاءاتهأحدفيمرةقالها"العبثية"،

يكرهونلأنهممنهاويسخرونيشتمونهاإنهم.بذلكتسميتهاعلىوأصر،"عبثية

أعمالمنعنهايصدرماكلويكرهون،اليهوديالكيانضدالمسلحةالمقاومة

.وعملياتومواقف

اليهود،ومسؤوليلقادةدائمآ"صداعأ"تشكلوأخواتهاالقسامصواريخإن

الخضوعورفضهملليهود،وتحديهم،المقاومةفصائللصمودعمليةترجمةلأنها

يمثلذاتهبحدوهذااليهود!!منالبلادلتحريرالجهادوجوبعلىوثباتهملليهود،

حكامألهم،العربتطبيععلىحريصوناليهودلأنلليهود،شديدآ""إزعاجا

نأولا،أمامهمرأسهعربييرفعأنيقبلونلاإنهموشعوبآ،وأنظمة،ومحكومين

..بهمالاعزافعدمعلىويصمم،ويواجههميجاهدهمأنعنفضلأ..اللهميقول

بعضبهاويدمر،عليهميقذفهابصواريخمسلحأالثابتالمجاهدهذاكانإذافكيف

..وجرحىقتلىفيهمويوقع،مؤسساتهم

اليهودكلامويردد،صواريخهممنوشمخر،المجاهدينيشتمبعضهميقفولذلك

!توالببغاكا

هـ.1429صفر9-م2008/2/26:السبيل(*)
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قادةاعزفالأعداء..بهاعزفتماوالفضلالأعداء،بهشهدتماوالفضل

صواريختعطيلفيفشلتوصواريخهموأنظمتهمأساليبهمبأنأخيرأاليهود

بالعبثية!ووصفهامنهاالسخريةعلى"مازن"أبوأصرالتي،الجاهدين

صواريخإفشالفيوفشلت،المنطقةفيالأقوىهياليهوديةالحربيةالصناعة

ومع،الدولاراتملياراتكلفتها،متطورةمتقدمةصواريخأنتجتوقد"القسام"،

الصواريخوتدميروإسقاطمواجهةعنالمكلفةالصواريختلكعجزتذلك

"إ!"العبثية

والمسافة"سديروت"،على"حانون"بيتمنالصواريخيطلقونالجاهدونكان

"ثوان"تسعيستغرق(!)العبثيالبدائيالصاروخوكانمتر،وثمانمائةألفبينهما

ويحتاجإليها..الموجهاليهوديةالأهدافوتدميى،سديروتفيللسقوطفقط،

يأ،الجاهدينلصاروخللتعرض"ثانيةعشرةداخمسمنكثرإلىاليهوديالصاروخ

..هدفهفييسقطأنبعدإلا""القساميالصاروخيعترضلناليهوديالصاروخأن

ضدسديروتمدينةومؤسساتمنازلتحصيناليهوديةالحربيةالصناعةوأرادت

أقلحصنتلكنها،"الفولاذية"القبةسمتهادفاعيةشبكةفجهزت،القسامصواريخ

كلفتهاوقد،الصواريختلكمنالمنازلتحمولمجدآ،مكلفةلأنها،المنازلنصفمن

!الدولاراتمليارات

التصديفيالدفاعيةالقبةونظامالصواريخمنظومةبفشلاليهودالقادةواعترف

يصفهاالتيالصواريخهذهآثارها..منوالمؤسساتالمنازلوحماية،القساملصواريخ

المجاهدينصواريخمنأنتمأينلهؤلاء:ونقول!عبثيةصواريخبأنهاباليهودالمغرمون

قدرعرفامرءأاللهورحم؟أنتمصواريخكموأينتعطيلها؟فياليهودفشلالتي

نفسه.
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(5)؟غزةمنيفقمونماذا

القطاعفيوالمجاهدون،المظلمالأمةليلفيمنير"،"بدرالأيامهذهفيغزةقطاع

القطاعذلكفيالأبراروالشهداء،مكانكلفيالمسلمينأعناقتزينمباركةكواكب

وأحاكمأ،موقعهكانمهما،الأمةفينردكلرأسعلىوفخار،عزة"تيجان"المجاهد

المباركة،الجهادلمسيرةمباركوقودالقطاعفيوالجرحىالشهداءودماءمحكومآ،

"المالكي"وزيرهوشتمها،بالعبثيةووصفها"مازن"أبوشتمهاالتيالقساموصواريخ

عنيفةطرقاتالصواريخهذه،للأطفالبهلوانيةألعابوأنها،غبيةبأنهاووصفها

والمواجهة.الجهادطريقعلىوتوقفهم،سباتهممنلتوقظهم،المسلمينمسامعتدك

ويرتقي،والبطولةالرجولةملحمةالأيامهذهفيالقطاعأرضعلىتجري

والجد،العزعلياءإلى"الحيةخليل"حمزةمثلالقادةوأبناء،القسامقادةمنالعشرات

عدوأشرسويواجهون،وجهادهمرباطهممواقعفيالجاهدونالرجالويقف

يقالأنوعيب،الرجال"هم:القائلقولالرجالهؤلاءفييصدقبحيثمعاصر،

"إ!رجاللغيرهم

علىالجاهديناللهويمد،الأيامهذهفيغزةأرضعلىالعزةمواقفتسجل

والثبات،والتحديوالتصديوالجهاد،الرباطثمنولدفعون،القطاعأرض

ونسائهم،وأطفالهموأبنائهم،وأموالهمدمائهممنيدفعونهباهظأ،عاليآوالاستعلاء،

يرضونبذلكلأنهم،الثمنمرتفعةالجهاد""فاتورةبدفعراضونوهم،وبيوتهم

دينهم.أحكاموينفذون،وسلمعليهالثهصلىبرسولهمويقتدونربهم
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مستمرون،مواقفهمعلىثابتونأنهمالرجالالرجالهؤلاءفييعجبكوالذي

ولايتباكونولايشتكونلا،والأمريكاناليهودلضغوطيستجيبونلا،جهادهمفي

الحكاممنأيديهمغسلواالثه،غيرفييأملونولاالثه،غيريرجونولا،يتسولون

العالميرونلأنهم،الإنسانيوالضميرالعالميالعاموالرأيالدوليةوالمجامع،والأنظمة

أمامهم.مشلولآعاجزأأواليهود،مع"متصهينأ"

أمامرؤوسهمرفعواكرماء،أعزاءرجالغزةأهلإنغزة؟مناليهودينقمماذا

ولم،فلسطينعنيتنازلواولم،فلسطينأرضعلىلليهودلاوقالوا:بكبرياء،اليهود

أكثر،عليهموتجرأوا،بالنديةوعاملوهماليهود،علىوتجرأواالجهاد،عنيتخلوا

مازن)وأبواليهوددموسفكواوتجرأوا،اليهوديةالمغتصباتعلىصواريخهمفأطلقوا

عنوسكت،مدنيونزعمهفيلأنهم"سديروت"،فيمحتلينيهودآحماسقتليستنكر

"ينقم"الأسبابلهذه!!؟(القطاعفيشعبهأبناءمنيوميأوالجرحىالشهداءعشرات

البحر!يبتلعهلوويتمنونغزة،قطاععلىويحقدون،حماسعلىاليهود

نأيحبونلاوالأمريكان،رجالالقطاعأهلإنغزة؟منالأمريكانينقمماذا

والأمريكاناليهود،حاربواالقطاعأهل!ان!رجالوالمسلمينالعرببلادفييكون

اليهود!يحاربمنكلعلى"يحقدون"

مواقفففمحواالقطاعأهلإنغزة؟منوالمسلمينالعربقادةينقمماذاأما

المجاهدينمواقفبينتقارنالشعوبصارتبحيث،الإسلاميالعالمفيهؤلاء

يملكونوهم،والأمريكانلليهودالمسؤولينتبعيةوبين،معروفووضعهم،وثباتهم

يستعملونها..!!لاولكنهم،الأوراقمنالكثير

لاولماذا"نعم"؟الآخرونيقولبينما"لا"،يقولونالذينعلىينقمونلاولماذا

الأمة؟حمايةيريدونالذينعلىينقمون

معهم.اللهأنالأعزاءغزةرجاليكفي
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(*)؟أولئكممنخيرأحفارحم

تعالى:قولهوهيالقمر،سورةمنكريمةآيةمنجزءالاستفهاميةالجملةهذه

.(34:لقمرا)(!ألربرنيوربر%تكوأشأؤبب!فنخين:آكقابمؤ!

سريعةولقطاتمشاهدذكرتالتي،السورةموضوعاتعلىتعقيبالآيةوهذه

مثل:،الحقوحاربوا،الرسلوكذبوابالثه،كفرواالذين،السابقينالأقواممصارعمن

جرىماالسورةآياتوذكرت.فرعونوآللوطوقوموثمود،وعادنوحقوم

وهزيمة،الحقأصحابنصرةفيالمطردةاللهسنةتقريربهدف،الأقواملأولئك

،والمكانالزماناختلافعلىالربانيةالسنةهذهتحققواستمرار،الباطلأصحاب

فقلإلأبآقلضآلشيئآثمكريجيق!ولا:تعالىقالالثه،لسنةتبديلولاتغييرلالأنه

.(34:)فاطر(تخوللاآلتوتمئ!مهيتجدوثنتضديلأآلئهلستمتتجدتلنآلأولينتت!م!إلأتبهرويت

السابقينالأقوامإهلاكمنسريعةلقطاتالقمرسورةعرضتماوبعد

عليهاللهصلىبرسولهوكفروابالئه،أشركواالذين،قريشكفارإلىالتفتتالكانرين،

آلربرني*بر%تكرأشأؤبب!ينآكؤخين:!:قائلةوخاطبتهم،دينهوحاربوا،وسلم

.؟(!

مناللهعندأكرمهموهل؟السابقينالكفارأولئكمنخيركفاركمهل:أي

ماذا؟دينهوتحاربونرسولهوتكذبونبهتكفرونوأنتم،اللهمنتنتظرونماذا؟أولئك

كلتفعلونوأنتمآمنونأنكمأتظنون؟الجرائمهذهكليرتكبونالذيناللهمنيتوقع

ماوبدفيبرسوليافعلوا،لكموقال.أمانآ.أوعهدابراءةاللهأعطاكمهلذلك؟

أعذبكم؟فلنشئتم

هـ.1429الأولربيع3-م2008/3/4:السبيل(*)
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نفسترتكبونوأنتم،السابقينأولئكمنخيرأليسواكفاركمإنكلا..

وقعالذيكالهلاكهلاكآوانتظروا،اللهعندلكمأمانولابراءةولا،جرائمهم

كمااللهوسيهزمكمالسابقينعلىانطبقتكماالثه،سنةعليكموستنطبق،بالسابقين

ويؤلؤنآلحضعلمغزم!شنصرجمغمخنآشتقولون!:المؤمنينأولياءهوسينصرهزمهم

.(54-44:لقمرا)(!آلذبز

اليهودنصيبهووما؟الآياتهذهمنالعصرهذامسلمينحننصيبناهوما

لكفارخطابالكريمةالآياتهذهوهل؟الآياتهذهمنيحاربونناالذينوالأمريكان

..قريشبهزيمةمفعولهاانتهىوهلفقط؟وسلمعليهالثهصلىاللهرسولزمنقريث!

فقط؟"التلاوة"بركةمنهالناونحن

وإنها،دائممعناها!انمستمر،الآياتهذه""مفعولإن؟الإخوةأيهاكلا

قريش.كفارهددتكماوتهددهم،قريشكفارخاطبتكماالحاليينالكفارتخاطب

كفارإهلاكعندتتوقفلم،مطردةمستمرةالمجرمينالكافرينإهلاكفيالثهسنةوإن

تريش.

المؤمنينعلىصبأالعذابيصبونالذينواليهود،أمريكاكفارنخاطبإننا

"بالفمنخاطبهموغيرها..والصومالوأفغانستانوالعراقفلسطينفي،المجاهدين

الكفارأولئكمنخيرأكفاركم:واثقينصريحينمهددينلهمونقول،"الملآن

كفاركمكلا،:قائلينالسؤالعلىونجيبهمالثه؟منالزبرفيبراءةلكمأم؟السابقين

جنودهعليكمالثهوسيسلطالثه،عندلكمأمانولابراءةولا،أولئكمنخيرأليسوا

وغيرهاالقسامصواريخمنبكمحلوماتريش،علىالصحابةسلطكماالجاهدين

وأيدي،حماسأسودأيديعلى،مظلمأسودمستقبلوينتظركم"بداية"،إلاهوما

لاالثهسنة!ان!الصومالبواسلوأيدي،طالبانمجاهديوأيدي،العراقأبطال

!إ.تتوقف
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ا)ء(اطننصفمنأحثروزفي

ومشكلاتها..وإزعاجاتهاالسياسةعناءمنقليلأأعصابنانرحمعناتعالوا

..فيهنعيشالذيالعجائبزمنفي،"البشرية"الأعجوبةهذهعلىونتعرف

شكلشكله،المكسيكفييعيشلشخمآدميصورأالجزيرةقناةعلىرأيت

"فيل"!أو"ثور"كأنهوحجمهلحمهلكن،إنسان

وستون"خمسمائةووزنهسنة،وأربعوناثنتانوعمره"بيه"أورياسمه

منكثروزنه!نعم!كتابتهفيأخطئلموأنا،الرقممنتستغربوالاكيلوغرامآ"!!

نرىأنأماطن،نصفمنأكثريزنجملأأوفيلأأوعجلآنرىقد!!طننصف

!إالأعجوبةهيفهذهالوزنبهذاإنسانأ

يخرجلميثل؟وماذايكل؟وكم؟يتحركوكيف"أوري"؟السيديعيشكيف

وحملنقلآ،نقلوإنما،بنفسهيخرجلم:آسف!مرتينإلاسنواتالخمسخلالبيتهمن

رفع!!ورافعةبشاحنةلهفأتوا،حملهمنسيارةأيةتتمكنلمإخراجأ!وأخرجحملأ،

،الشارعفيبهوالرافعةالشاحنةوسارت،الشاحنةعلىالرافعةووضعته،الرافعةعلى

!!مروريحادثإلىذلكوأدى،الأخرىبالسياراتواصطدمتا

وتغييرنومهفيالتقلبإلىيضطروعندما،ظهرهعلىيبقى"أوري"ينامعندما

الأيسر..أوالأيمنجنبهعلىليقلبوهرجالمجموعةإلىيحتاج،وضعه

هـ.1429الأولربغ1.-م2008/3/18:السبيل(")
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شحوم"كومة"قلأووتهتز،وتختلجتضطربلحم،""كومةالشاشةعلىرأيته

تسمىرقيقةبطبقةمغطاة،والبطنوالصدرواليدينوالساقينالركبتينحول،ودهون

!!الأعجوبةهذايتنفسفكيف..!!!المرأةكثدي""ثديانوله"جلدآ"..

سيكونكيفإذعليها،أشفقتوقد،بجانبهخطيبتهوكانت!خاطبأنهوالمصيبة

!؟الزوجيةالمعاشرةعندطننصفتتحملوهلتزوجها؟إذاوضعها

يشوهولماذا؟الزمانهذافيالإنساندهىماذا:ومرارةبإلثفاقوتساءلت

شوهواوالشرقالغربفيوالنساءالرجالمنكثيرونهناك؟نفسهالإنسان

منيعانونمايعانونلكنهم،وزنهإلىيصلوالمأنهمصحيح..""أوريمثلأجسادهم

المفرطة.""السمنة

ظهورالساعةعلاماتمنأنوسلمعليهاللهصلىالثهرسولأخبرنالقد

السريعةوالوجبات،المصنعةالأطعمةوإن،(1)"السمنفيهم"ويظهر:فقال،""السمنة

السمنة.إلىتؤدي

هذاولكن،صورتهفأحسنوصوره،تقويمأحسنفيالإنساناللهخلقلقد

كومةإلىجسمهويحول،وتناسقهجمالهويشوه،نفسهعلىيجنيالذيهوالإنسان

..وأمراضوشحومدهون

تعالى:قولهمنذلكفيوأنطلق،طعامه""وقننغذاءه""برمجلوعليهوماذا

"ما:وسلمعليهاللهصلىقولهومن..(آتمئريينلامجسقاتفو!وحلواؤآشربوأؤلآتصزلهوأ

محالةلاكانفإن،صلبهيقمنأكلاتآدمابنبحسب،بطنهمنشرأوعاءآدمابنملأ

(2).."لنفسهوثلثلشرابهوثلثلطعامهفثلث

.2651/البخاريرواه(1)

.1635أحمد/رواه(2)

506
http://www.al-maktabeh.com



بم
(+)آربليسالعقوقعدم

ماوهوبها،والاحتفاءللاحتفال،السنةفيواحديومللأميخصصنرففأن

بالإحسانمأمورالمسلملأنآذار،شهرمنوالعشرينالحاديفي"الأم"بعيديسمى

غربية،مناسبةالأمفعيد..كلهالعاممدارعلىيوم،كلبهماوالبروالديهإلى

والأحاسيس،والعواطفالمشاعرلغةيعرفونلاالذين،الماديونالغربيوناستحدثها

سنةفييومأللأميلتفتواأنفأرادوا،تجاريةحسابيةمادية"أرقام"عندهمالحياةلأن

بعيدتحتفلفصارت،ومتابعتهمالغربيينتقليداستمرأتومجتمعاتنا..عندهمالأعمال

.هناكيفعلونكماالأم

تقديمعلىتقوم،مادية""هديةإلىعندناالمحتفلينعند"الحبايب"ستوتحولت

ويجتمعذلك،غيرأو"كهربائية"مكنسةأوضغط""طنجرةفيتتمثللها،هدية

ويشربون""الكيكويأكلون،ويمرحونيغنون،اليومذلكمنساعاتعندهاأولادها

العيدتنتظرتاركينها،بيوتهمإلىيعودونثم،الماديةهداياهملهاويقدمونالعصائر،

!إعامبعدالقادم

فضلها!ويعرفلها،يلتفتهكذاومابها!يحتفىهكذاوما!الأمتكرمهكذاما

بهمخاصبيومويطالبون،الأمهاتمنيغارونالآباءبعضهذا؟منالأبأينثم

!!"الأب"عيديسمى

الغربية،والأعيادوالبروتوكولاتالممارساتهذهعنغنىفيالمسلميننحن

برفي،والسنةالكتابتوجيهاتينفذلأنه،وأبيهلأمهدائمعيدفيالصالحوالمسلم

آلأئغبدوأزنكؤقضئ!:تعالىكقولهمعاملتهما،وحسنإليهما،والإحسانالوالدين

.123:الإسراءا(إخ!منئاؤيإئؤيذثقإلأإتابر

هـ.1429الأولربيع17-م2008/3/25:السبيل(")
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،الأخيرةالفترةفيمجتمعاتنافي"الوالدين"عقوقظاهرةانتشارلهيؤسفومما

منوالمحسنونالبارونعليهما..مقبلأإليهما،محسنأ،وأمهبأبيهبارآتجدأنوقل

..العاقينمنكبيرقطاعوسطقلائللكنهمبيننا،موجودونوالبناتالأبناء

لمأنا:لكويقولويتجاهلهما،عنهما،ويبتعد،والديه"يقاطع"بعفالأبناء

عنهماالبعيدالمتجاهلهذاإنعليهما!!صوتيأرفعولم"أف"لهماأقلولمأعقهما،

تصرفالعقوقعدملأنبهما،برأليس"للوالدينالعقوق"عدم!انبهما،بارآليس

إيجابية.بوالديهصلفتكونبأنمأمورالباروالابن،إيجابيعملبهماوالبرسلي،

معهما،والتواصلبهما،الاتصالاستمراريعنيإليهما،والإحسانبالوالدينالبر

الجلوسيعنيبالوالدينالبرزيارتهما..ودوامبهما،والاهتمامعليهما،والإقبال

يأتيأنالسادةأيهايعنيبالوالدينالبرمعهما،والحديثمعهما،والانبساطمعهما،

ليقبلعليهمامقبلأ،يديهفاتحأمسرور،سعيدمبتسموهوإليهما،بعيدمنالابن

والخدمة،والنكاتوالضحكبالمحادثةمملوءة،طويلةجلسةمعهماويجلسيديهما،

القائل:وصدقوإسعادهما،إضحاكهماعلىوالحرص،والملاطفةوالممازحة

لينوكلامطليقوجههينشيءالبرإنبني

مماوكانله،ابنهعقوقليويشكو،يبكيوهوفترةقبل"حزين"أبهاتفني

درجةأعلىعلىحصلحتى،الجامعةفيودرستهبه،واهتممت،ابنيربيت:قاله

ثم،زوجتهثمكبير،راتبها،مرموقةوظيفةيتوظفأنعلىعملتثم،جامعية

فيالأعلىالطابقفيفوقيوهو،الأرضيالطابقفيأنا،العمارةفيعنديأسكنته

أسمعهأندون،والسنواتالشهوروتمر،وهجرنيقاطنيذلكوبعد..واسمعبيت

فماذا!!صوتهأسمعاوأراهأندونسنواتعشرمنكثرمضىوقد،أراهأو

القراء؟!.أيهاتقولون
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(8)!الخسرانةامريكاأ

والشهورالأيامتزيدها،مقررةوبدهية،قاطعةحقيقةهذه!!خسرانةأمريكا

تحاولالبهلوانية""الاستعراضيةالأمريكيةالحركاتلكنوتقريرأ.رسوخأوالسنوات

وتريهم،والإسلاميالعربيعالمنافيالسذجبعضروتخدع،الحقيقةهذهعلىالتغطية

والفراراللجوءإلاعليهمومالهم،حاميةوأنها،قويةمنتصرةوأنها،فائزةرابحةأنها

بها.والاحتماءإليها،

،العراقلاحتلالهاالخاصالعامفيندخلونحنأمريكاخسارةحقيقةنتذكر

!!"الموحلالعراقي"المستنقعفيفيهنفسهاوضعتالذي،الحرجوضعهاونتذكر

إحدىمتنعلى"بوش"رئيسهاوقف0302عامالعراقاحتلالهامنأيامبعد

،العراقفيالحربانتهاءوأعلنمنتفشآ،متكبرأمزهوآ،المحيطفيطائراتهاحاملات

،الحربوانتهاءالانتصاريعنيالعراقاحتلالأن""الأبلهوظنفيها،أمريكاوانتصار

العراقلدخولوفريقههوخططلقد،الدخولمثلليسالخروجأنيدرولم

منها..الخروجلكيعهيخططولمفيها،سيواجههلمايخططلملكهواحتلالها،

..والمجاهدينالجهادعملياتبدأتحتىالمذكور،إعلانهبعدأيامإلاهيوما

وتضاعفت،العراقأرضعلىدماؤهموسالت،المحتلينوجرحىقتلىوتساقط

"كابوس"إلىالعراقوتحول،الماضيةالخمسالسنواتطيلة،وتصاعدتالعمليات

وسجلت،أنفسهمالأمريكانمندقيقةدراساتوصدرت..وفريقهلبوشمزعج

..العراقفيأمريكاخسائرلبعضلهاحصائياتأرقامآ

هـ.1429الأولربيع24-م2008/4/1:)*(السيل
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فالرقمعطدقة،ليستوهي،جنديآلافأربعةبمقتلرسميأأمريحكا-اعترفت

بكثير.هذامنأكثرالعراقفيالأمريكانلقتلىالصحيح

الحقيقيوالرقم،العراقفيأمريكيألفسبعينمنأكثربجرحأمريكااعترفت-

أيضا.بكثنهذامنأعلى

وعصبيةنفسيةوأمراضبعقدمصابونالأمريكانجنودمنالآلافمئات-

علىأعباءإلىوتحولواالانتحار،حاولوامنهموكثير،العلاجأخذويدمنون،عديدة

مجتمعهم.

ملياراتمنالكثيروتكلفهالأمريكا،"استنزاف"حربالعراقفيالحرب-

.الدولارات

تريليوناتثلائة"معركة:بعنوانكتابالماضيةالأيامفيأمريكافيصدر-

فينوبلجائزةعلىحائزأحدهما،أمريكياناقتصاديانعالمانألفهدولار"،

فيه:جاءومما..العراقفيأمريكاخسارةعنمذهلةأرقامالكتابوفيالاقتصاد..

دولار،تريليوناتثلاثةالخمسالسنواتخلالأمريكاكلفتالعراقفي"الحرب

مليارآلافثلاثةهوالرقمأنهذاومعنىمليار،ألف""التريليونأننعرفونحن

البترولأئمانمن""الفلكيةالأرقامتسرقوأمريكا،خياليرقموهذادولار..

.!!"العربي

عالمنافي"المغفلين!البلهاءفينقولفماذاالخسرانةأمريكاخسارةهذهكانتإذا

المثلوصدق!بالأمريكانالاحتماءفيأمانهمأنيظنونالذينوالإسلاميالعربي

"!إ.يعينكمنبدكالمعينعبدياوجدتك،تعنيالمعينعبديا"أتيتك:القائلالعامي

ه؟.
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(.)إحبيرإألماثيمفكرإسلامقصة

ألمانيكاتبباعتناقيفيدألمانيا،منمثيرأخبرآمؤخرأ""الإنترنتمواقعتناقلت

ومواجهةالإسلامحربفيعمرهمنطويلةسنواتأمضىأنبعد،الإسلامكبير

صدمهـة:عنوانتحتوكان،الإلكترونيموقعيعلىالخبرهذاوصلنيوقد.المسلمين

بأنويقينأثقةليزدادوا،عليهالقراءالإخوةأطلعأنوأحببت،للألمانالأسبوع

الدين.لهذاالمستقبل

فيالألمانيةفيلتديمجلةالكبيرالألمانيالكاتبذلكإسلامخبرنشرت

عدةفييكتبشهير،صحافيوهوبرودر"،"هنريكهووالكاتب،م28/2/0802

المفاجأةوقعتأنإلى..0702عامفيالجارحةالعنيفةالحادةمقالاتهألمانيةمجلات

فيحادأفكريأصراعأيعيشبرودر""هنريككانلقد..0820شباطشهرفيالمذهلة

تغلبأنإلى..الماضيةالسنواتخلالحاربهالذي،الإسلاميالدينهذامع،داخله

روحهوأيقظت،كيانهفيأنوارهوتغلغلت،داخلهفيالشيطانوهزم،الدينهذاعليه

الجاهلية.رواسبمنونظفته،وفطرته

معطويلأواجتمعبألمانيا،""كولونفي"رضا"مسجدإلىبرودر""هنريكتوجه

فيواليهودالصليبيينهزتالتي،المفاجئةالحقيقةليعلنبعدهاوخرجالمسجد،إمام

.كبيرةصدمةوصدمتهمعنيفأ،هزأوأوروباألمانيا

الذيالعظيمالدينهذافيودخلت..أسلمتلقد:اسمعوني"هيا:للناسقال

كلعليهايولدالتي،الفطرةدين،الإسلامإلىعدتلقد..وسنواتسنواتحاربته

هـ.1429الثانيربغ2-م8/4/0802:السبيل(*)

511

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


واحد)عمره،..عمريمنالستينتجاوزتأنبعدمتأخرآ،الحقيقةوعرفت..إنسان

عامأ(.وستون

وثلاثمايةمليارتعدادهاأمةفيعضوالآن"أناوافتخار:باعتزازكلامهوتابع

وأنا..الإهاناتتلكعلىيردونوهمباستمرار،للإهانةومعرضون،إنسانمليون

.!!الآنولدتلقد..وفطرتيبتيإلىلعودتيالسعادةغايةفيالآن

عدساتأمامبرودر"هنري"محمدنفسهسمى،بالشهادتيننطقأنوبعد

أيديفيوأسقط،وصدمةبدهشةإسلامهالألمانمنكئيرونواستقبل..المصورين

مقالاتهينشرونكانواالذين،والصهاينةالصليبيينمنألمانيا،فيالإنسشياطين

وقدوالجوائز..الأموالمقابلهالهويقدمون،والمسلمينالإسلامحربفيومؤلفاته

في،والمسلمينالإسلامضدفعلهماعناعتذارهالصحفيمؤتمرهفيهنريمحمدأعلن

الصهاينةإياهايمنحهكانالتيالأدبيةللجوائزرفضهأعلنكما،الماضيةالسنوات

..والصليبيون

وشكروسعادةبفرحالكبيروالصحفيالكاتبذلك"إسلام"المسلمونوقابل

ومواهبهومنزلته،وثقافتهعلمهو"وظف"،الدينلهذاداعيةإلىتحولحيثلثه،

أعدائه.ومواجهةلخدمته

بلادفيداعيةمسلمإلىعدومنيتحولشخصأول"هنري"محمديكنولم

وأمريكاأوروبافيوالرأيالفكرقادةمنكثيرسبقهفقدالأخير،يكونولن،الغرب

وكمالثه،آياتمنآيةإسلامهكانولقد..الدينهذاإلىقادمونوسيتبعهذلك،إلى

آنفيينوفيآلأفاقيءاتيافيشتنرلمجهش!:تعالىقالكما،الآياتهذهمنلناافهيقدم

الدين.لهذاالمستقبلأنوأيقنوافاعملوا؟!53:أفصلت(1لحقآتهلهئمتتتذحتئ
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(*)إإرقابك!افيغزة

العرببإخوانهمويستغيثونينادونوهمغزةأهلحناجر"بحت"لقد

لبثوقتهامعظم""الأقصىفضائيةوجعلتوالحصار،الحدودخارج،والمسلمين

بعضمعهاوتعاطفت،وعرضهاالقطاعفيتجريالتيالإنسانيةالمأساةصور

والصمم،بالعمىالعربيةالرسميةالفضائياتأصيبتبينما،الجزيرةمثلالفضائيات

متابعيمنجمهورها،نفسيات"تتقزز"لئلا،القطاعمنصورةتعرضأنتشأفلم

!!والترفيهالتسليةمسلسلاتاوالقدمكرةمباريات

منوالاستغاثاتللمناظروالمتابعينالمشاهدينقلوبفيهتتقطعالذيالوقتوفي

القائل:قال!كمامعهاوتعاملواساكنأ،فيهمتحركلمالمسؤولينفإن،العربيةالشعوب

تناديلمنحياةلاولكنحيأناديتلوأسمعتلقد

والبترولية،الغذائيةالإمداداتوقطعالحصاربسببغزةفيتحدثالتيالمأساةإن

معتعاطفهالأبدتالحيواناتتكلمتولو،يجريمايتابعإنسانكل"هزت"

أصحابتنطقلمالمأساةهذهلكنخيرأ..لنطقتالجماداتتكلمتولو،المحاصرين

(!لايرجعونقهخى!غبكمضتملأبمنطقمعهاوتعاملوا،العربيعالمنافيالقرار

.181:البقرة1

منوالهروببالصمتاكتفواالعربيعالمنافيالقرارأعحابليتويا

أولئكعلى"يتآمرون"راحواولكنهم،الخطبلهانهذافعلوالو،المسؤولية

في،الأعداءو"يشاركون"،ضدهموالأمريكاناليهودمعو"يتعاونون"،المحاصرين

هـ.1429الثانيربغ9-م15/4/0802:السبيل(*)
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أهلوحشر،الفاصلالجداروتقوية،المعاناةوتصعيد،المأساةوزيادةالحصارتشديد

.الكبيرة""وزنزانتهمالضيقسجضهمداخلالقطاع

حماسانتخبوالأنهم؟محاصرتهمتشديدفيويساهمون،عليهميتآمرونلماذا

،والأمريكاناليهودلهميوحيكمالهؤلاء،الأولالعدوتمثلحماسولأن؟الإرهابية

ولشتدتقوىأنقبلمهدها،فيتجربتها!اماتة!ابادتها،عليهاالقضاءمنبدفلا

..عودها

!ان،والإسلاميالعربيعالمنافيالقرارأصحابمسؤوليةالقطاعأهلمأساةإن

القيامة،يومعنهااللهسيسألهمكبيرةأمانةوهيهؤلاء،رقابفي""أمانةالقطاعأهل

الكثيرأيديهموفيأرادوا،لوالقطاعلأهلالكثيرفعليستطيعونالقرارأصحاب!ان

لأهلالكثيريملكونإنهم..والمبادراتوالخطواتوالأفعالوالخطوطالخيوطمن

شيء!!أيفعليريدونلاولكنهم،القطاع

العربيعالمنافيالقرار،أصحاب"رقاب"فيالمحاصرالقطاعفيتحصلمصيبةكل

كلوعن،ساكنيهرؤوسعلىاليهودهدمهبيتكلعناللهسيسألهم،والإسلامي

باتمنكلوعنطفل،أوامرأةأوكبير،أوصغيرأيجسممننزلتدمقطرة

الدواء،يجدلالأنهمتألمأفراشهعلىتقلبمنكلوعن،طعاملقمةيجدلاجائعأ

منكلوعن،اللهإلىتشكوهمروحهوخرجت،المرضبسببماتمنكلوعن

وأزوجهافقدتمنكلوعناليهود،صواريخبسببدماؤهونزفتوتألمصرخ

والشجر!!الحجروأحزنتودمأ،دموعأوبكتطفلها،

وسوف،والإسلاميالعربيعالمنافيالقرارأصحابيا"رقابكمفي"غزة

صئولونمفئإ!وفهلؤ!:تعالىقولهمنأنتمفأينشديدأ،حسابأعليهااللهيحاسبكم

.(42:)الصافات(!
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(*)فائزاإأمبقلولة

تتمتعزالتوماعمرها،منسنةمائةبلغت،معمرةفلسطينيةعجوزفائز""أم

"يافا"،منطقةفيقريتهامنم1948عاملجأت،قويةوذاكرة،وحيويةوحركةبنشاط

بهواحتفظت،الغاليالتراثبعضمعهاوأخذت،نابلسمنطقةفي"بلاطة"مخيمإلى

المذكور..المخيمفي"براكيتها"في

نماذجوشاهدت،العجيبكلامهاوسمعت""الجزيرةعلىلهامقابلةرأيتوقد

ذاكرتها.يمثلالذيوميراثها،تراثهامن

الأصالةتمثلالتيالتراثيةالأدواتمنبه،تحتفظممانماذج"الكاميرا"لناصورت

"والضو"الكاز،و"بابور"،الحبوبلجرش"الجاروشة"ومنها:،الفلسطينيةالتراثية

المحمصة،القهوةبهتدقالذي"والمهباش"،الليلفيالغرفةيضيءالذيالصغير

الرائب،اللبنفيهيوضعالذي،اللبن"ومغطاس"،يدقهقنمن،رائعةفنيةبنغمات

أسمعوأناالضحكفياستغرقتولقد"المغطاس"..منأكبروهي،اللبن"وبقلولة"

سنواتمنذأسمعهافلم،"بقلولة"وهاي:للصحفيةتقولوهيفائز""أمالعجوز

ويستعملنها..بهاينطقنوهن"جنين"فيقريباتيأسمعوكنت،عديدة

،""صدئةكبيرةمفاتيحمجموعةللكاميراتظهروهيفائزبأمكثيرأوتأثرت

وهذا،الخزانةمفتاحهذا:للصحفيةوقالت،""صدئحديديحنزيربعضهامعمربوطة

المفاتيحهذهأخذتوقد،البوابةمفتاحوهذا"الغقد"،مفتاحوهذا،البابمفتاح

أعرفهبماذكرنيكبيرأ،البوابةمفتاحوكان.48عاميافافيبيتنامنخرجتعندما

.القويالرجلبحملهينوءجديدأ،ثقيلأكانالذي،والبواباتالعقودمفاتيحمن

هـ.1429الثانيربغ16-م2008/4/22:السبيل(*)
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فأجابت"المصدية"؟!المفاتيحبهذهتحتفظينزلتمالماذا:الصحفيةوسألتها

بهالمفتاح"!!ونفتحهلبيتنانرجعبدنا"احنا:واضحةجادةبلهجة

يقفررولم،البيتينسهالميافافيبيتهامنفائز""أمخروجعلىسنةستينمرور

"حلم"أنالمهمحفيدها..ابنأوحفيدها،أوابنها،أوهي،،إليهبالعودةأملهاعلى

قلبها.فيقويأزالمابالعودةويقينهايفارقها،لمالعودة

النساءمنالآلافمئاتفمثلها،واليقينالأملهذافيوحيدةفائزأموليست

منالآلافمئاتومثلهن،العربيةالبلدانوباقي،والأردن،فلسطينفي""اللاجئات

بمفاتيحيحتفظونيزالونلاالذين،والإسلاميالعربيعالمناكلفي""اللاجئينالرجال

منهنالواحدةتحتفظفائزأممثلاللواتيهنوكثيرات..بيوتهموبوابات"عقودهم"

الثاني-والجيل.."والملابسوالخزانةوالمفتاحوالمهباشوالبقلولةوالمغطاس"بالضو

هوالذي-الثالثوالجيل،قبلهالذيمنالعودةعلىتصميماأكثرجيلنا-هوالذي

العاشرةيبلغوالمالذينالصغارأحفادناوجيلمنا..العودةبحقإيماناأكثرأولادنا-

لمأنهممع،الأولعدوهمواليهود،الأولىقضيتهمفلسطينيعتبرونأعمارهممن

مستمرأ..العودةعلىالجادوالعمل"حية"،فلسطينقضيةوستبقى!فلسطينيدخلوا

إلىبالعودةيؤمنون،فلسطينيملايينعشرةمنبأكثروالأمريكاناليهودسيفعلوماذا

وجنيننابلسفيليس،بيوتهموأدواتبمفاتيحويحتفظون،وأجدادهمآبائهمبيوت

الثه.بإذنلنافالمستقبلوغيرهما..ويافاحيفافيبلفقط،

516
http://www.al-maktabeh.com



بم

(+)إإعرييةلدولةيهوديةسفيرة

السفيرةوهذه!أمريكا!فيسفيرةلهاستعين""البحرينأنمؤخرأالأنباءذىت

نونو"!!عزرا"هدىاسمها،بحرينيةيهوديةامرأة

دهشةوالأكثر،سفيرة""امرأةتحيينوالاشنحرابوالعجبللدهشةالمثيروالأمر

سفيرةلتكونبالذاتأمريكاواختيار!""يهوديةالمرأةتلكتكونانواستغرابأوعجبأ

!إفيها

مقصودهووإنما،عشوائيةأومصادفةيكنلمالتعيينوهذاالاختيارهذاإن

والتخطيطالتآمرمراكزفيله،يخططونالذيالعامالمخططمنجزءوهوومراد،

هذاليكونوغيرهما،وواشنطنأبيبتلفي،والإسلاميالعربيعالمناضدوالكيد،

والأمريكية.اليهوديةللمشاريع"مسرحأ"المنكوبالعالم

سفيرةلتكون،البحرينيةبالجنسية""المتجنسةاليهوديةالمرأةتلكإلايجدواالم

!؟"العالميةالخبائث"أمأمريكافيعربيةلدولة

وامرأةرجلبينماشخصأ،"أربعون"البحرينفياليهودعددأنالأنباءوذكرت

!!الأربعينهؤلاءبينمنالسفيرةواختيرت..وطفل

تسلم"قطر"المجاورةالدولةفي""ليفنيالمجرمةاليهوديةكانتالتعيينهذاوقبل

للحكامنصائحهاوتقدممنابرها،علىمنوتتحدثفيها،عربمسؤولينعلى

نحنهمأعداءكمأنتظنوالا:لهمتقول!الحقيقيينأعدائهمعلىفيهائعرفهم،العرب

همأعداءكمإن،عليكمالحريصونالمخلصونأصدقاؤكمفنحن،الأمريكانأواليهود

هـ.1429الثانيربيع23-م29/4/0802:السبيل)كة(
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وتحاصروهم،وتطاردوهمتحاربوهمأنيجبالذينوهؤلاء!وإيراناللهوحزبحماس

!!مواجهتهمعلىمعأوتتعاونوا

بشتىإليهموالتقرباليهود،""مغازلةأيامهينعيشهاالتيالأيامهذهإن

هؤلاءقدمومهمابهم،"والغرام"والهياممحبتهمعلىالأدلةمختلفوتقديم،الوسائل

فيويستمرون،يشبعونولايكتفونلافإنهملليهودوالأدلةالوسائلمنالعرب

العربونات.وتقديمالبذلفي"كرماء"الهائمونوالمحبونالمزيد..طلب

فيالمجاهدين"خنق"فياليهودفيهيستمرالذيالوقتفيلليهودهذايقدمون

جوعأيموتواأو،"العدوة"الإرهابيةحماسعلىليقضوا،عنهمشيءكلومنعغزة،

والغذائيةالصناعيةالموادمنشيءكللليهوديقدمونومرضأ..وعطشأ

يومكلفييسفكونواليهودوالهدايا،والمراكز،والطاقةالأموالومن،والاستهلاكية

!!القطاعفيالمحاصرينالمخنوقيندماء

سنسمعفماذاأمريكا،فيللبحرينسفيرةنونو"عزرا"هدىاليومعينت!اذا

ولاؤهمسيكونولمن؟عربيةحكوماتفيوزراءاليهودمنعددسيكونوهلغدأ؟

الحقيقي؟

بها،يكتفوافلنلهمأدلةمنقدمتممهمااليهود:بحب"يهيمون"للذيننقول

"عذاب"!واحدطرفمنالحبأنيعلموالكل..يحبوكمفلنمنهمتقربغومهما

ضرضىفدهويهمفيآلدينقتزى!:تعالىاللهبقولهؤلاءو"لدكر!!""الحثيبةالشبابواسألوا

يحتونهتمأؤلاقآنتخ!:وبقوله،(52:*!)المائدةد%ترةيرتميبتاآنمخثغتقودو!ييهخيهمنيرلمحوئ

.(991:عمران)آل!ؤلايجئونكخ

518
http://www.al-maktabeh.com



!
!:)إإالحاجساميشهادة

وعدوانأظلمأاعتقالهبعد"الحاج"ساميعنالماضيالأسبوعفيأمريكاأفرجت

مؤمنلأنهإلا،اقترفهلذنبلا"غوانتنامو"،جحيمفيقضاها،سنواتستمنأكثر

الحقيقة.يظهرأنويريد،اللهربييقول!:

ساميلوصولطمثيرةمؤثرةمشاهدالماضيالجمعةفجرالجزيرةقناةبثتوقد

الأخوةمعانيفيهاتجلت،وعائلته!اخوانهبمعارفهولقائه،الخرطومإلىالحاج

..والمودةوالمحبةوالرحمة،الإسلامية

طفلهالحاجساميحملعندماوتألقأ،وروعةوتأثيرأإثارةالمشاهدأكثروكانت

وابنهالأببينالأمريكانالمتوحشونحالفقد،أعوامالسبعةابن"محمد"،الصغير

قاربوقدإليهيمشييراهالآنهووهاأشهر،أربعةعمرهرضيعأ،الصغيركانعندما

.عمرهمنالسابعةالسنة

الأبويةبالقبلاتغمرهوكيف،المشتاقالمحبالأببلهفةابنهحملكيفرأيتموه

تقبيلهواستمر،وجسمهويدهوعنقهووجههالصغيررأسعلىطبعهاالتي،الصادقة

فرطمنلهالتهامأكانإنما،دافئأبويتقبيلمجرديكنلم،مصورةدقائقعدةله

والطفل"التهامأ"!يلتهمهإنه:الخرطومفيالجزيرةمراسلقالكما،والمحبةالشوق

.السعادةغايةفيالأبيديبينمحمد

ودموعهم،متأثرينالناظرونوكانالتأثير،غايةفيوالالتهامالتقبيلمشهدوكان

وسطالواقفخنفر"،"وضاحالأستاذالجزيرةقناةمديرإنحتى،عيونهمفي

لقاءصورالذيالإسلاميالإنسانيالمشهدهذاالبكاء..مننفسهيتمالكلمالواقفين

المادية،الشعوبمنوغيرهمالأمريكانمنهمحرومسنواتغياببعدبطفلهالأب

إلاعندهمالإنسانيةوالعواطفللمشاعروجودلاالذين،وبناتوأبناء،وأمهاتآباء

هـ.4291الأولىجمادى1-م6/5/0802:السبيل)!ة(
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بالدولار!!وقوموها،بالمادةالإنسانيةوالروابطالورتترجمواوالذينندر،ما

،الأفلاممنالآلافعشراتوأهلهبابنهالحاجساميلقاءمشهدمنيؤخذأنوآقترخ

منالمسلمونعليهماليعرفوا،الإنسانيةالقيممنالمحرومالغربيالعالمعلىتوزعوأن

العظيم.الإسلاممنأخذوهاالتي،العظيمةالقيم

كبيرفهو"غوانتنامو"جحيمفيوشدائدمحنمن"الحاج"ساميبهمرماأما

التعذيب،وأساليبوأدواتوسائلمنالأمريكان""الوحوشعليهطبقمك..ريبك

"العماختطفهمالذين،هناكالرهائنالمختطفين!اخوانههوضده،مارسواوماذا

!؟العالمفيالإنسانوحقوقوالديمقراطيةالحريةراعيسام"

صبوهمما،سنواتستمنأكثرخلال"غوانتنامو"فيالحاجساميرأىماذا

مظاهرهيوما؟لإخوانهوقالوهلهقالوهمماسمعوماذا!؟إخوانهعلىوصبوهعليه

؟هناكتجريالتيوالإذلال!الإهانة

معهجرىمماصادقأ،حيأتاريخأيكتبمؤرخأ،يكونأن"الحاج"ساميمننريد

نأنريده..القادمةللأجيالالتاريخهذايقدموأن،المجاهدينإخوانهمعجرىومما

..هناكالأمريكانالإرهابيينعن،مرعبةإرهابيةروايةيكتبمثيرأروائيايكون

لووأتمنىغوانتنامو.جحيمعنصادقةسينمائية"أفلام"عدةإخراجتملووأتمنى

..ودموعهمهناكالمعذبينبدماءمزجتوالتي،هناكصيغتالتيالأشعارنشرت

منبكليلتقيليته..بغيرهيشتغلفلالغوانتنامو،يتفرغالحاجساميالمجاهدليت

الشجعان"الناشرين"أحدوليت..ومعهلهجرىماويسجل،هناكمنعنهأفرج

زماننا،فيالناسليقرأهغوانتنامو،جحيمإرهابعن،وسيقالقيلماكلينشر

أكثرمنصور""أحمدالأستاذالمتميزالإعلاميخصصلووأتمنىبعدنا..والقادمون

شهادةوالصورةبالصوتليسجلالعصر"على"شاهدالوثائقيبرنامجهمنحلقةمن

ريا!ث!ؤ!:تعالىقال،الأمريكانالمتوحشينهمجيةعلىالحاجساميالمجاهدالشاهد

...(!ؤقثهوي

520
http://www.al-maktabeh.com



!

(+)!إحماسومحوبوش

"الاستعراضي"الاحتفال!فيوشارك،المحتلةلفلسطينوداعيةبزيارةبوشقام

أمريكادعماستمرارفيهوأعلن،لدولتهمالستينالذكرىفياليهودأقامهالذي

حاكموليسيهوديأ،توراتيأ""حاخامأخطابهفيوبدااليهود،بعشقوتغنىلليهود،

واستقبلوهبوش"،"الحاخامبكلامالحاضروناليهودوأعجب،دينيةلاعصريةدولة

كبيرأ،احتفاءقادتهابهواحتفى،عربيةعواصمبزيارةقامذلكوبعدحاد،بتصفيق

اليهود!!احتفال!فيقالهمايسمعوالموكأنهم

!انما،ملايينسبعةمجردليسوااليهودأناليهود،أمام""التوراتيخطابهفيأعلن

نأوتمنى،معهمفيهاومافيهامنبكلأمريكاكللأن،ملايينوسبعةثلاثمائةهم

دولتهم.لتأسيسوالعشرينالمائةبالذكرىيحتفلونوهماليهوديرى

المقاومة،فصائلمنوغيىها،حماسعلىالحربتجديدهأمامالوقوفهناويهمنا

مااللهإلايعلمولا.!الإرهابعلىالقضاءأجلمنوغيرها،فلسطينأرضعلى

وستشهد،فلسطينأرضعلىحماسضدمؤامراتمناليهود،وقادةهوعليهاتفق

ا!عليهاالحصاروتشديد،حماسضداليهوديةالهجمةفي"تصعيدأ"القادمةالمرحلة

الأمريكياليهوديالتصعيدذلكمنالمجاهدونإخوانناسيعانيوكمغزة،

قكروأوقذلأ:تعالىاللهقول"أولمرت-"بوشمؤامراتعلىوينطبق!!الإجرامي

مخ!مننقلآ!آتجمالممثهلتزوذم!رممتموإنكائ!تيممتمآلهؤوعنذمرالئم

.(74-64:إبراهيم)!!آشقاوذوعشلينآلئة!!زرشتهءوغدمخيفآلئة

أنهأي!"الخارطةمنحماس"سيمحوأنهخطابهفي"الصهيوني"ذلكقالهومما

الوجود!من!الغائهاوإفنائها،وابادتها،حماسعلىللقضاءاليهودقادةمعسيخطط

هـ.1429الأولىجمادى15-م02/5/0802:السبيل)كة(
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!ابادة،أمورهمحماستديرغزةفيمليونونصفمليونمنأكثرإبادةهذاومعنى

..الآلافمئاتوهم،الضفةفيحماسفكريتبنىمنكل

،حماستتبناهالذيالفكرمحاربةالخارطةمنحماسبمحوالتعهدهذاومعنى

معالمتعاطفينالمسلمينومحاربة،حماسإليهاتهدفالتيالجهاديةالأهدافومحاربة

أنتجالذيالدينومحاربة،الملايينبمئاتوهم،والإسلاميالعربيالعالمفيحماس

!حماسرجالربىالذيالقرآنومحاربة،حماس

ضد"تلمودية"صليبيةلحربمنهإعلانالخارطةمنحماسبمحوتعهدهإن

بعينه؟الإرهابهوهذاأليس!المسلمينمنالملايينمئاتوضد،والمسلمينالإسلام

أعلنتحماس؟العالمفيدولةأقوىحاكميعلنهوالتدمير،التخريبهوهذاأليس

البلاد،تحريربهدف،فلسطيناحتلواالذيناليهود،منملايينبضعةعلىالحرب

الملايينمئاتضدظالمةعدوانيةحربأيعلنمنتسميفماذا،إرهابيةبوشواعتبرها

المسلمين؟من

الخارطة؟منحماسسيمحووهل؟عدوانهفي"الغي"هذاسينجحهللكن

،الحربهذهاليهودوأسيادههوسيخسرأنهنجزم؟الجهاديالصوتسيسكتوهل

،الزمانمنقرنأاليهوددولةتعيشولن،حلوقهمفيشوكةوأنصارهاحماسوستبقى

الشاعر:ذلكقالهمالبوشونقول،اللهبإذنعاليأالجهادعلموسيبقى

مربعياسلامةبطولأبشرمربعأسيقتلأنالفرزدقزعم

موسى،علىللقضاءفرعونبخطةالعربوأعوانهاليهودوأسيادهبوشؤئذكر

.فرعونخطىعلىوبوشغريقأ!وانتهائه،فرعونفشلمنالخطةإليهانتهتوبما
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بم

(*)!!أمريكيدفل

والمسلمين،الإسلامعلىحقدهمعلىجديدأ""دليلأيومكلالأمريكانيقدم

ونهبواستعبادهمإذلالهمعلىوحرصهم،للمسلمينوبغضهم،للقرآنوحربهم

عمي"بكم"صموالإسلاميالعربيعالمنافيقلوبهمعلىطبعالذينلكن،خيراتهم

.للأمريكان""عاشقونلأنهم،الأدلةهذهأمام

الأدلةأصرحمن،عليهالرصاص!اطلاق،للرمايةهدفأالمصحفاتخاذوحادثة

!الأولعدوناهوالمتصهينالأمريكيالنظامأنحقيقةعلى

جنودمنمجموعةتوجهت،الجاريأيارشهرمنعشرالحاديالأحد،يومفي

بغداد،غرب""الرضوانيةمنطقةإلى(64)المدرعللفوجتابعة،الأمريكيالاحتلال

على""المصحفبوضعالفوجفيالقناصةوحدةقائدوأمر،للرمايةميدانوفيها

قامأنوبعد،ععاالرعليهوأطلق"هدفأ"،وجعله،الرمايةميدانفي"شاخص"

باللغةنابيةبذيئةعباراتعليهوكتب،"الممزق"المصحفبإحضارأمر،بجريمته

وانصرفوا!!الأرضعلىالمصحفوتركوا..الإنجليزية

الحقدرصاصاتاخترقتوقد،الشريفالمصحفنسخةالفضائياتعبرورأينا

بعضفسارع،الفعلردةالأمريكانالحاقدونخشي،الجريمةاكتشفتولماصفحاتها،

فرديأ"تصرفاالحادثواعتبر،""الرضوانيةمنطقةأهلإلىالاعتذارإلىقادتهم

!!لمحاكمفأمريكاإلىبإعادتهعوقبوأنهعقليأ،مختلجنديعنصدرشخصيأ"

يصدرلمفالحادث،اعتذارهموفي،تبريرهموفي،كلامهمفيالأمريكانوكذب

،الفوجفيالقناصةوحدةقائدهوكبير،ضابطعنصدروإنما"معتوه"،جنديعن

هـ.1429الأولىجمادى22-م27/5/0802:السبيل(*)

523

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


عسكريةوبرتبة،كبيرةجامعيةشهادةعلىحاصلأالضابطهذايكونأنولابد

!!عالية

كلتسكنالتي،"الخبيثة"الروحيمثلالكبيرالأمريكيالضابطهذابهقامما

لخدمةوتوظفه،وتسيرهوتوجههوتحركه،والمسلمينالإسلامعلىحاقدأمريكي

التي،المشوهةالأمريكيةالعقلية"نتاج"هوالحاقدالأمريكيالضابطوهذا،الشياطين

منهمافكرةوكل،الحاقدةالصليبيةوالفكرة،العنصريةالصهيونيةالفكرةبينجمعت

؟المشوهالأميركيالنموذجذلكوأنشأتامعأ،اجتمعتاإذافكيف،ولؤموخبثشر

خارجي""عرضهوالمصحفععلىالرصاأطلقالذيالضابطذلك

"دفل"هوأو،"الأمريكية"الشخصيةداخلفييقيمالذي،الداخليالخبيثللمرض

ونحاولالذمل،إلىبالنظرننشغلأنيجوزولا،الداخليالمرضإلىيشيرخارجي

وبين،الدملذلكبينتربطالتيالخيوطفيننظرأنيجبإنما..السطحيتشخيصه

المرضلذلكالنتنةالإفرازاتالذملفيتتجمع..الخبيثالباطنيالمرضحقيقة

النقأنتجالذي،الداخليالفسادإلىيهتديالذيهوالحاذقوالطبيب،الباطني

الخارجي.

والتوجيهالتربيةفي"الأمريكي"البرنامجهوالحاقد،الضابطذلكأنتجالذي

والمؤسساتالوزاراتفي،والخططوالأساليبالمناهجكليحكمالذي،والتعليم

"ئرضع"والذي،والصهيونيةالصليبيةبينيجمعالذيالبرنامجذلكوالمراكز،

،""السوبرمانالمتألهالأمريكيوينتجوالاستعلاء،العنصرية""ألبانالأمريكان

نأوبما..معارضفردكلواستعباد،مخالففكركلعلىالقضاءعلىالحريص

ضلولكنالنار!عليهضابطهمفليطلق،الأمريكانيالاستعلاءأماميقفالقرآن

.!!محفوظالحيفالقرآن،مسعاهموخاب،عملهم
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بم

(*)الأراضيتباعلمن

خبراءوهممؤخرأ،اليهودالشياطين"سربه"،المحتلةفلسطينمنخطيرخبرورد

غيربمفاجآتوالمسلمينالعربومفاجأة،للمستقبلوالتخطيطوالكيدالمكرفي

ملكيتهماليهودبعضيزعمالخطير:الخبريقولحسابها..محسوبوغير،متوقعة

!!والأردنولبنانسوريامنكلفيلأراضملكيتهمتثبتلوثائق

سمعوهممنوكثيرأ،يسمعهولميقرأهلممناكثيرآأنإلاالخبر،هذاخطورةورغم

مواجهتنافيمصابونلأننا،تفكيرهمأواهتمامهميثرولم،نسوهماسرعانقرأوهأو

!!""النسيانمرضوالثاني"الغباء"،مرضأحدهما:خطيرينبمرضينلليهود

بالتحديويواجهخطر،فيبلادنافيمستقبلناأنيعنيالخبر؟ذلكيعنيماذا

يسكنالذيبيتهعلىأوعليها،يقيمالتيأرضهعلىآمنأأحدنايكونولن،اليهودي

فيه!

فيتتمثلعندنا،أراضملكيةلهمتثبتوالتيامتلاكها،اليهوديزعمالتيالوثائق

تثبت"قواشين"أو،بينهمفيماويتداولونهايتوارثونها"قواشين"تسجيلسندات

يعرفمناكثيربيننا!!منلهمسماسرةطريقعنالبلاد،فيواسعةلأرضشراءهم

والناصرةجنينبينالواقعة،الخصبةعامربنمرجأراضياليهوداشترىكيف

الأراضيتلكباعوكيف،1948عامقبل،فلسطينسهولأخصبوهيوحيفا،

!!اللبنانيين"سرسق"آلمنوالعملاءالخونةلهمالواسعة

هـ.1429الأولىجمادى29-م2008/6/3:)*(السبيل
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مساحةيدريومنامتلاكها؟اليهوديزعمالتيالوثائقتلكفيماذايدريمن

يدريومنملكيتها؟اليهوديزعمالتيالأردنفيالخطيرةالخصبةالأراضيومواقع

أراضيىاليهوديملكوهلأيضآ؟ولبنانسوريافيالأراضيتلكومواقعمساحة

لا،الطريقةبنفسوالعراقوتركياوأثيوبياوالسودانمصرمنكلفيإستراتيجية

منثمنهايدفعونلاالعملاء،السماسرةطريقعنيشترونهاعندمااليهودأنسيما

يأأمريكا،بنوكفيالمحجوزةالعربنفطعوائدمنثمنهاأ!ريكاتدفع!انما،جيوبهم

وبأموال!،العربمن،ولبنانوسورياالأردنفيالهامةالأراضييشتروناليهودأن

!!الرب"لغباء"ويا،العرببهاليحاربوا،العرب

لمنجدأ،جدأمرتفعةبأسعارالأردنفيأراضيهميبيعونالذينالناسيعرفهل

ثمنهاودفعمضهماشتراهاالذيالعربيالسمسارهذاأنيظنونوهل؟حقيقةيبيعونها

الشيطانذلكوبينبينهوأن،يهوديلشيطانعربيستارهوأم؟لنفسهاشتراهاذهبأ

فياليهوديلذلكانتقلتالمباعةالأرضهذهملكيةوأنسريأ"،"عقدآاليهودي

البلادطولفيوغيرها""الاستراتيجيةالأراضيمنكمنتخيلوهل؟الحقيقة

وهللها؟امتلاكهميزعمونالاناليهودوأن،الطريقةبهذهلليهودانتقلتوعرضها

عليها؟نقيمالتيبالأرضاليهودمطالبةلنرىمايومآعيوننانفتح

معهمالتيالوثائقاليهودسيقدم:يليكماالأسود""السيناريوأتخيل

تنفيذأمر-لهايردلا-التيأمريكاوستتولىبها،الكنيستلهموسيحكم"للكنيست"،

إلىيحتلونهاالتياليهوديةالأراضيبتسليمالعربيةالدولوستأمر،الكنيستحكم

كمثل،مستوطناتهمعليهاويقيمون،الأراضيهذهإلىاليهودوسيأتياليهود،مالكيها

المستوطناتهذهحمايةالمتحدةالأمموستتولى!إالآنفلسطينأرضعلىالمقامةتلك

أظنلا؟القادمةالمرحلةخطورةالأراضيبائعويدركهل!!العربيةالبلادفياليهودية

ذلك.

526
http://www.al-maktabeh.com



!

(*صهاينةحلهم

منذأمريكا،علىوهيمنتهموسيطرتهمقبضتهميحكمونوالصهاينةاليهود

المختلفةأمريكاقدراتويوظفوناليهود،أهدافلتحقيقأمريكاويوجهونعقود،

اليهود..مصالحلخدمة

وأوعيأوفهممنبقيةعندهأحدفيهايشكأنيجوزلا،بدهيةحقيقةهذه

أمريكاانحيازيأملأنعندنالعاقليجوزلاثمومن.والإسلاميالعربيعالمنافيعلم،

أمريكا..منيأتيناخيرعلىيراهنأوإلينا،أمريكانظرةتغييريتوقعأولمصالحنا،

وأأشخاصخلافلناأمريكاخلافأنعندناوالمغفلينالبلهاءبعضريظنقد

الدولة،رئيسأوالخارجيةوزيرةأوالدفاعوزيرتغيرإذاوأنه،برامجأوأحزاب

قادمالخيرفإنالانضخاباتفيالفلانيالمرشحنجحإذاوأنهإلينا،أمريكانظرةفستتغير

لكنلليهود،منحازالجمهوريالحزبأنعندناالمغفلينبعضويزعم..يديهعلى

الحزبمرشحينجحأناللهيدعونولذلك،للعربمنحازالديمقراطيالحزب

نجاحلحينحلعنالبحثتأجيلإلىيدعونثمومنمشكلاتنا.لتحلالديمقراطي

!!الديمقراطيالمرشح

والرسميينالمسؤولينمن،غبائهمعنعندناالأغبياءتوقفأتوقعلا

لالأنهم،والصحافيينوالكتاب،والمحللينوالمتحدثينوالإعلاميين،والسياسيين

والدلائلالحقائقمشاهدةعنعيونهميعمونولأنهم،الحقيعرفواأنيريدون

.الأمريكانأواليهودعندمنآتية-كانتولو،والبراهين

لأسيادهم،العبيداستقبالالعربيعالمنافياستقبلالمنطقةإلىبوشجاءعندما

الصهيونيخطابهاليهوديالكنيستفيخطبولما،الأساسهذاعلىمعهوتعاملوا

هـ.1429الأولىجمادى6-م01/6/0802:السبيل(!)
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وهذا،الجمهوريالحزبمنإنه:بعضهموقالاستحياء،علىمنهألمهمأظهروا

معنا!فسيكونبعدهالديمقراطيمرشحجاء!اذامنه،متوقع

وصفعهم،أحلامهمالماضيالأسبوعفيالديمقراطيالحزبمرشحعليهموقطع

عليها،تغلبولما."كلنتون"هيلاريمعحادصراعفيكان!"ديمقراطية"صفعة

فبعدلليهود..المطلقولائهتقديمإلىسارعالديمقراطيللحزبمرشحأوصار

قيادةمقرإلى"أوباما"سارع،الديمقراطيالحزببترشيحفوزهمنقليلةساعات

إلىليستمعواهناكالصهاينةآلافواجتمعأمريكا،فيالمهيونياليهودياللوبي

اليهودأسيادهأمامخطبتهوسمعناأيباك"في"باراكوشاهدنا..منهالولاءكلمة

اليهود،منأكثريهوديأخطابهفي"أوباما"كانلقد.الماضيالأربعاءيوموالصهاينة

فيوتعهد،حاقدةيهوديةنظرةوقضيتنالمنطقتناوينظر،يهوديبلسانيتكلموكان

وأعلنحدود..وبلامطلقأدعمأاليهودالقادمةحكمهفترةفيسيدعمبأنهخطابه

من"حماس"شطبإلىودعا،والإرهابالتطرفمحاربةبحجةالمجاهدينعلىحربه

أمنيهددونلأنهم،بالانتخاباتبالمشاركةلهمالسماحوعدمرجالها،وإعدامالخريطة

وليس،بتفاعلقلبهمنوتكلم""أيباكفياليهودأسيادهأمامخطبتهوطالتاليهود..

..الصهاينةأسيادهعنهورضيمنه،"استراتيجيأ"تعهداوكان،لسانهطرفمن

الذيبأنوصرحت.اليهوديخصمهابخطبة"كلنتون"هيلاريالصهيونيةورضيت

لدولةالمطلقالدعمهو"ماكين"الجمهوريالحزبومرشحوأوباماهييجمعها

أعدائهمضداليهودمعفسيكونالأبيضالبيتإلىيصلمنهمواحدأيوأناليهود،

!!المجاهدينمن

لنا،أعداءوكلهم،وصهاينةيهودأمريكافيوالمرشحينالمسؤولينكلقومنا:يا

فرقلالنا،عدوأفسيكونالانتخاباتفيينجحمنوكل،منهمأحدعلىتراهنواولا

.إإوأوباماماكينبين
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(*)!إراقصصيف

كلصيففيفيهيجريلما،الماضيةالسنواتفيجرش""مهرجانمنمستائينكنا

وقام..اللهحرمماارتكابعنوالتوقفبإلغائهونطالب،ومنكراتمعاصمنسنة

استعاضسوءأ!!وأكثرأخطركانعنهالبديللكن!بإلغائهأخيرأالمسؤولون

مدننا،مختلفعلىفقراتهونشروا"الأردن"بمهرجانجرشمهرجانعنالمسؤولون

كامل،شهرلمدةسيستمرالذيالكبير،المهرجانهذابرنامجالصحفوذكرت

الصيفهذافيسنعيشأنناأي..والعزفوالرقصروالموسيقىالغناءعلىويعتمد

الأسعارغلاءأنمع،طائلةمبالغوالطربالرقصذلكثمنوندفعراقصأ""صيفأ

أنهيظنونالمسؤولينوكأن!يدفعهشيئأ"الراقم"الشعبلهذايبقلمو"السولار"

العزفإلالهيبقولم،الأساسيةحاجاتهكلتأمينوتم،الشعبمشكلاتكلحلت

!!والموسيقىوالرقمىوالغناء،

ترتيبيستطيعونمنالبلادداخلفييجدوالمالمسؤولينأنذلكمنوالأنكى

إلىذلكفأوكلوا،وفقراتهفعالياتهعلىوالإشرافالراقم،الأردنيالمهرجانهذا

متخصصة!"نرنسية"شركة

والإشرافللترتيبهيإلاتصلحلاالتيالفرنسيةالشركةتلكهيمن

المحتلة،بلادنافياليهوداحتفالاتعلىبالإشرافقامتالتيهيإنها؟والمتابعة

تلكالمغتصبونالمحتلوناليهودكلفلقدعليها..كيانهملإقامةالستينبالذكرى

نكبتنا-بذكرىفرحيناليهودكانأحزاننا،علىأفراحهمبإقامةالفرنسيةالشركة

-نحزنأنلنا-وحقالستيننكبتنابذكرىونحزننتألموكنايفرحوا-أنلهموحق

هـ.1429الأولىجمادى13-م2008/6/17:السبيل(*)
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لأعدائنابرمجتالتيالشركةكلفواحيث،الصائبالقرارإلىالمسؤولونواهتدى

الشركة؟تلكهيفمن!!"والعزف"الرقصمهرجانلنالتبرمج،أفراحهممهرجان

والإشرافوالترتيبالتخطيطمقابللها""دفعوكمعليها؟القائمينهويةوما

رمقهمليسدواالفقراء،جيوبإلىتذهبأنالأولىكان،عامةأموالمن،والمتابعة

منوإفسادهارقصهامقابل،الراقصةالغنائيةللفرقسيدفعوكم؟..فقرهمويعالجوا

!إ؟انلالأساسيةالحاجاتلتأمينتدفعأنبهاالأولىكان،أموال

التخطيطإلالنايبقالم؟تأمينهعلىعالمسؤولونويحرينقصنا،الذيأهذا

فرق،عليهاتعزفبيوتنا،فيوتنتشرآذاننا،وتدخلسمائنا،فيتعزفالشيطانلمزامير

!!اللهوجهيغفبماكلإلىتدعو

وموسيقى،وعزفغناءمن،المهرجانهذافيسيجريمماإليكنبرأإنااللهم

ربناونسألك،للمنكراتوفعلللعوراتكشفومن،واختلاطتزاحمومن،ورقص

منا!السفهاءويفعلفعلبماتؤاخذنالاأن

"صيفإلىنحتاج!انما،الشيطانوجهبهنرضي"راقص"صيفإلىنحتاجلاإننا

عابدينشاكرينذاكرين،الأوقاتأفضلمعهونمضي،القرآنإلىفيهنفيء"قرآني

.!لتهمطيعين
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إ)ء(إللقرآنالكترونييهوديتفسير

علىويحرصون،بالقرآنويهتمون،القرآنيحبوناليهود؟نكتةآخرسمعتمهل

!!منهويستفيدوابهلينتفعوا،الناسإلىوحقائقهمعانيهوتقديمتفسيره

هذهيقدمونعندمااليهود"،"يضحكمنعلىأدريلاذلك؟!تصدقونهل

التكنولوجياوسائللهاويستخدمون،علميةومشاريعأخبارصورةفيالنكات

المتقدمة؟

"مشروعإطلاقعناليهوديةالخارجيةوزارةأعلنت17/6الماضيالثلاثاءيوم

في""النكتةالخبروتردد!!"تن"قرآنموقععبرللعالم"القرآنلتفسيرإسرائيلي

فيالخبرذلكتفاصيلوذكرت.الإعلامووسائلالإنترنتومواقعالفضائياتمختلف

الفضائياتإحدىموقععلىقرأتوقد،المتابعينردودوتلقت،الفضائياتبعضر

عندموجودالخيرأنوأيقنتالثه،وحمدتفسررتالردود،تلكبعضالإلكتروني

الرسائلمئاتالموقعذلكإلىوصلالماضيينوالخميسالأربعاءيوميففي.المسلمين

ذلكفيهاويدينون،القرآنحولاليهوديةالمهزلةتلكعلىفيهايعلقون،المتابعينمن

..القرآنوتفسيربمعانياليهوديالتلاعب

"بئرجامعةطلبةمنمجموعة"للعالمالقرآنلتفسيرالإسرائيلي"المشروعأعد

الجامعةفيالعربالطلبةمنالماجستيرمرحلةفيطالبأ،عشرخمسةوكانوا"السبع

فيالمشروعوصدرغرورزيرد"،."عوفراليهوديالبروفيسورإشرافتحت،المذكورة

السبع.بئرجامعةوطبعته،القرآنتفسيرفيكتاب

هـ.1429الأولىجمادى2.-م2008/6/24:)!(السبيل
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اليهوفى،منالقرارصانعيعندجدأمهمأ"للقرآناليهودي"التفسيرهذاوكان

أيار(15-13)الفترةفيالقدسفيعقدالذيالغد""آفاقمؤتمرفيشاركولذلك

التفسيرذلكاختياروتم."بيريس"شمعوندولتهمرئيسرعايةتحت-النكبة-ذكرى

تغييرإلىيؤديقدإسرائيليأ،وتجديدأاختراعأستينأفضلمنكواحدللقرآناليهودي

المستقبل!

فينشرهيريدونأنهمالقرآنلتفسيرالإسرائيليالمشروعبهذااليهوداهتمامومن

لتقديم،والتركيةوالفرنسيةوالإنجليزيةوالعبريةالعربية:هي،لغاتبخمسالعالم

!!اليهوديةالطريقةعلىالعالمإلىالقرآنمعاني

تفسيرهممننموذجأ،اليهوديةالخارجيةوزارةتبنتهالذينتقرآنموقعوقدم

آذخةئتيت!لأآلؤآتح!تتنةؤلالتتئتوى!:تعالىقولهتفسيرفيفقالواطريقتهمعلىللقرآن

إنه..(43:)فصلت(!جيرؤيتكأئةعذؤةوبئتلىك!فبآللىىفإذاآخسنصبآلتئ

!!اميومفيالأصدقاءأفضلإلىالعدويتحولأنالممكنمن

فياليهودأهدافمنوهذا،يقولونكما،"الفرس"مربطهووهذا!إذنهكذا

إلىوتحويلهماليهود،معاداةعنالتخليإلىالمسلميندعوة:القرآنبمعانيالعبث

..ذلكإلىيدعوهمالقرآنلأنأصدقاء،

نأسبقفقد،يتوقفلمبالقرآناليهوديالعبثبأنوالأخواتالإخوةوأذكر

اليهود،كفرعنتتحدثالتيالآياتمنهاحذفوا،للقرآن""عبريةترجمةأصدروا

مسلسلهمفيحلقةهونت""قرآنعبرومشروعهمللجهاد!تدعوالتيوالآيات

والتحريف.والتلاعبالعبثهذافيالمفضوح
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(")!مليارديرإأنا

والحمد،بفضلهواعترافأ،نعمهعلىاللهشكربابمنأقولهاملياردير"،"أنانعم،

العالمين.ربلئه

قبلالجزيرةقناةعلىرأيته،إخباريتقريرالأمرهذافيالكتابةإلىدفعنيوالذي

رصيدهمتجاوزالذينمن"ملياردير"،لقبنالواالذينعددزيادةالتقريرذكر،أيام

وعشرينوخمسةومائةألفإلىعددهموصلحيث،العامهذافيدولار،مليار

القوية،المتقدمةالدولمنمنهمكثير،الأمريكية""فوربسمجلةذكرتكماشخصأ،

منالأربعينيبلغلموهومليارديرأصارمنومنهم،والصينوالهندواليابانكأمريكا

عددويتزايدبوك"."فيسموقعأسسالذيالشابالأمريكيكذلك،عمره

والمسحوقينالمعدمينمن""الملياراتأعدادفيهتتزايدالذيالوقتفي""المليارديرات

والمحتاجين.والفقراء

والسخرية،النحتفي"فنانأ"كان"الأردنية"الجامعةفيالأساتذةأحدأنأذكر

"مديونير"..شعبويقابله"مليونير"،فلان:يقولكان،اللاذعةالمصطلحاتوصنع

!!""الملاليمأصحابمنالملايينيقابله،""الملايينأصحابمنفلان:يقولوكان

والشكر.الحمدولتهملياردير،أنا:الكرامللقراءلأقولأعودوهكذا

البنكفينرصيدي،والدولاراتوالدنانيرالأموالمنالملياراتبذلكأعنيلا

علييجب،الحكومةفيمسؤولألستلأنيهنا،أذكرهولابه،أعلماللهالإسلامي

فترةوبعد"مديونيرأ"الحكوميمنصبهيستلمالمسؤولينمنفكثير،"الذمة"إشهار

وسيحاسبههذا،لهأينمنيعلموالثه"مليونيرأ"ليكونقادر--بقدرةيتحولقصيرة

عليه!

هـ.1429الثانيةجمادى27-م1/7/0802:السبيل(*)
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الثه-شاءإنالحسناتفي"ملياردير"-الصالحيناللهعبادمنكثير-مثلأنا

كلالحسناتمنرصيديإلىويضاف-والإخلاصالتواضعاللهنسأل،وسامحوني

حسنةتكوإنذرة،مثقاليظلملا،كريمالثهأنأوقنوأنا،اللهشاءإنملياراتيوم

الحمد.ولهيضاعفها،

عندأستيقظعندما:اللهبإذنيوميأالعشاءإلىالفجرمنأجمعالحسناتمنكم

للمسجد،الذهابحتىالثه،شاءإنلييسجلالحسناتمنكمالأولط،الأذان

منلييسجلكمالفجر،صلاةإقامةقبلالمسجدفياليوميالقرآنجزءأقرأوعندما

صفحاتمنصفحةكمالأحبابأيهاالقرآنجزء.اللهشاءإنالحسناتمليارات

فيحرفألفكم،والحروفوالكلماتوالجملالآياتمنيحتويوكم،المصحف

الحسناتملايينالثهبإذنلييسجلأمثالها!بعشرةوالحسنة،القرآنمنالواحدالجزء

منآخرجزءتلاوةإلىأستمععندماأخرىوملايين،القرآنمنجزءتلاوةمنيوميأ

الفرائفوالسننصلواتمناللهشاءإنأخرىوملايين،الكريمللقرآنالمجدقناة

والتدبر،والتفكير،والتعليموالتعلم،والدعواتوالتسبيحاتوالأذكار،والنوافل

ذلك.وغير

منلييكتبأناللهأرجوالذي،اليوميالعباديالعلميالإيمانيبرنامجيهذا

أكثريومكليزدادالعظيمالرصيدكانواذا،"الحسنات"ملياراتيومكلفيخلاله

الثه،إلىسيريفيقطعتهاالتيالعقودخلالالرصيدهذابلغفكم،حسنةمليارمن

الذين،الدولارات""مليارديراتيذهبوأين؟اللهبرحمةالجنةفيالخلودإلىمتوجهأ

!؟الخاسرونهمأولئك،أنفسهمفأنساهمالثهنسوا

هذابلفقط،المقالهذافينفسيعنأتحدثلا:الفاضلةأختي،الكريمأخي

نإحسناتمليارديرهومنكمفكل،نفسهيحدثعندمامنكمواحدكلحاللسان

.!!للهاءشا
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(*)إإسلاحآالجرافةإلايجدلم

الرجلذلكإن؟الماضيالأربعاءيومالمحتلةالقدسفي"الجرافة"عمليةتابعنا

سياراتهمفيو"يغرزها"،المعتدينبهايجاهد،الجرافةإلاسلاحأيجدلمالمجاهد

رائع،بطوليجهاديمشهدفيوشمالأ،يمينأويهاجم،ويجولبهاويصول،وباصاتهم

ربهوجهلقيأنإلى،القيادةغرفةعلىإليهصعدواالذينالقتلةمعو"يتعارك"

شاشاتعلىالجهاديةالعمليةهذهصوري!ث!اهدونوهمالملايينتأثروقدشهيدأ،

المجاهدذلكفعلهبماوأعجبوا،المعركةساحةمنمباشرأبثأتبثوهي،الفضائيات

..""المقلوبةوالباصات""المقصوصةالسياراتفيالعجيبةجرافتهفعلتهوماالشهيد،

والوسائلالأساليبمن"يبتكر"إنه؟الداخلفيالمجاهدشعبناأمرعجيب

!الكترونيأعلميأ-المتقدميناليهودالمحتلينيفاجئ!انه،بالحسبانيكنلمماوالأسلحة

واجتهاداتهمالمجاهدينعقلياتأمامفشلهمويعلن،يذهلهمبماومخابراتيأ-

الاستخباريونيدريولا..""الجرافةبسلاحأخيرأيفاجئهمهووها""واختراعاتهم

!القادمالسلاحسيكونماذاوالراصدون

في،الملتهبةالجهادساحاتفيالأبرارالمجاهدونبهيقومبماإعجابنانخفيولا

التي،والأسلحةالأساليبفي"تفنن"من،والصومالوأفغانستانوالعراقفلسطين

ونعلنونجهرونعتز،ونفتخر..وغيرهموالأثيوبيينوالأمريكاناليهودبهايجاهدون

جنودضدموجهةجهاديةعمليةلكلوتأييدنا،والمجاهدينالجهادإلىانحيازنا

تفاصيلها.ونقرأصورها،ونرى،العمليةهذهعننسمععندماونفرح،الاحتلال

الذين،الواعينوالمجاهدينالبصيرالجهادومحبةتأييدعلىأنفسنا"برمجنا"ولقد
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وينهببلادها،يحتلالذي،الأمةلهذهالأولالعدونحووأسلحتهمجهادهميوجهون

المستعمر!!والأمريكي،الغاصباليهوديوهوأبناءها،ويقتلخيراتها،

وجدولو،استخدامهفأحسن"الجرافة"سلاحإلاالمقدسيالمجاهدذلكيجدلم

منالذكيالمجاهدشعبنامنالمحتلوناليهودوسيرى..لاستخدمهغيرهسلاحأ

الكثير!!الجهاديةالأسلحة

بنلعمرعجيبةعبارةالعمليةلقطاتالفضائياتعبرأتابعوأناوتذكرت

.."سفيان"أبيمكةلزعيمقالها،عنهاللهرضيالخطاب

اللهرسول!معوقعتهالذي،"الحديبية"صلحفيعهدهاقريشنقضتفعضدما

أرسلتسيؤدبها،وسلمعليهاللهصلىالرسولأنوأيقنت.وسلمعليهاللهصلى

واجهولكنه..عليهمويضحكالمسلمينليخدع،المدينةإلى"سفيان"أبازعيمها

صورةللقراءأقدم)وقدخائبأمكةإلىوأعادوه،مهمتهأفشلواأذكياء،واعينمسلمين

...(اللهبإذنقادممقالفيالمدينةفيمهمتهعنمعبرة

نأإليهمتوسلأعنه،اللهرضيالخطاببنعمرإلىأتىسفيانأباأنالمهم

..والصلحالعهدليجدد،وسلمعليهاللهصلىاللهرسولعندلهويشفع""يتوسط

لووالله!؟وسلمعليهاللهصلىالرسولعندلكأشفعأنأنامنيأتريدعمر:لهفقال

بل""الذرةسلاح-ليسالذرإلاعمريجدلملو!!بهلقاتلتكم"الذر"إلاأجدلم

الأعداءقتالعلى"وبرمجها"نفسهوطنعمرإن..بهلقاتلهم-الصغير!النمل

وجهادهم!

فيمستمرونالمجاهدينوأن،الأمةفيمتجذرأصيلخطالجهادأنالأعداءليوقن

.!!مفاجئةقادمةأسلحةالجعبةوفي،الجرافةسلاحإلىالحجرسلاحمن،جهادهم
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)ء(ااالمدينةفيسفيانأبيفشل

المدينة،فيسفيانأبيلمهمةصورةلهمأقدمبأنالماضيةالحلقةفيالقراءوعدت

،المعاصرةالدبلوماسيةوبينبينهاليقارنوا"الإسلامية"الدبلوماسيةحقيقةفيهاتتجلى

العربية،العواصمإلىيأتون،غربيينووزراءلحكامالرسميةالزياراتفيتتجلىالتي

وأاعتراضبدونينفذوهاأنيجبالتي،والمسؤولينالحكامعلىالأوامرلإملاء

!!ببعيدةعكم"رايس"الآنسةزياراتوما.مناقشةأومراجعة

شعرت،وسلمعليهاللهصلىالثهرسولمعالحديبيةصلحبنودتريشنقضتلما

علىيسكتلنوسلمعليهاللهصلىالرسوللأن،القادمبالعقابوأيقنتبخطئها،

يوفدواأنعلىاتفقواثم،المناسبالتصرففيقريشزعماءوتشاور..فعلتما

صلىاللهرسولويخدع،المسلمينليخادع،المدينةإلى"سفيان"أباوحاكمهامكةزعيم

المخادعةفيسفيانأبونجحفهل!!المعاهدةتجديدعلىويعمل،وسلمعليهالله

!؟الدبلوماسية

مأ:"رملةوهيسفيانأبيابنةمتزوجآوسلمعليهاللهصلىاللهرسولكانلقد

رسول-بيتابنتهبيتإلىتوجهالمدينةسفيانأبووصلولماعنها..اللهرضي"حبيبة

البيتأثاثفيالأبنظرأبيها،علىالبنتسلمتولما-وسلمعليهاللهصلىالله

تحته!منسحبتهاالبنتولكنعليها،ليجلسفتناولها!!قديمةوسادةإلافيهيجدفلم

أباهاالبنتفأجابتعني؟بهارغبتأمعنها،بيرغبتهلسحبتها؟لماذالها:فقال

وسلمعليهاللهصلىالثهرسولفراشإنها.عنكبهارغبتبل:إيمانيةبصراحة

لابنته:يقولوهوفخرج!!عليهتجلسأنلكيجوزلانجس،مشركوأنتالطاهر،

كبير!!شربعديأصابكلقد
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اللهصلىالرسولولكنليخادعه،وسلمعليهالثهصلىاللهرسولإلىفذهب

وكلمه،المحاولةسفيانأبووكرر،واحدةبكلمةيكلمهولمعنه،أعرضوسلمعليه

،واحدةبكلمةيجبهلمعنه،معرضوسلمعليهاللهصلىوالرسول،عديدةمرات

زعيمها!هوالتيتريش،جريمةبسبب

متوسلأ،بكرأبيإلىتوجه،وسلمعليهاللهصلىالنيمعسفيانأبوفشللما

لأنناأخطأنا،بأننانعترفونحنمحمد،عندلي"تشفع"أنأرجوكبكر،أبايا:وقال

الرسولإن:عنهاللهرضيبكرأبولهفقالخطأنا..نصلحأنونريد،الصلحنقضنا

أبدأ!!الصلحيجددولن،فعلتموهمماشديدأغضبأغاضبوسلمعليهالثهصلى

أنأرجوعمر،يا:لهوقالمتوسلأ.عنهاللهرضيعمرإلىسفيانأبوفتوجه

أتريدقائلأ:عف،اللهرضيعمرفأجابهفعلنا!فيماأخطأنالقدمحمد،عندلي"تشفع"

"الذر"إلاأجدلملووالله!؟وسلمعليهافهصلىاللهرسولعندلكأشفعأنأنامني

!!هبلقاتلتكم

وعنده،بيتهفيعنهاللهرضيعليإلىفتوجهعمر،بكلامسفيانأبوفوجئ

عليإلىفتوسل.صغيرينطفلينوكانا،عنهماللهرضي،والحسينوالحسن،فاطمة

اللهصلىالرسولوأن،عليهأقدمواماوسوءبقبحوذكرهرفف،ولكنهله،يشفعأن

نأعنها،اللهرضيلفاطمةيأذنأنمنهفطلب!فعلوهماعلىسيعاقبهموسلمعليه

إلىفتنازلالأمور..هذهفييتدخلنلاعندناالنساءإن:لهفقالأبيها!عندلهتشفع

الأمور!!هذهيعرفانلاطفلانإنهماعلي:لهفقال،والحسينالحسنالطفلين

الثهصلىالرسولتوجهأياموبعد"فاشلأ"،خاسرأخائبأمكةإلىسفيانأبوفعاد

مطامعمنومواردنابلادنانحميولاالإسلامإلايحصننالاإنه!مكةلفتحوسلمعليه

اعزاء،رجالإلاموفديهمأماميقفولا،الإسلامبتطبيقإلاوالأمريكاناليهود

وغيرهما.وعليبعمريقتدون
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(+)ا!ديانأحوحتيل

آخروكان"الأديان"لحوارعالميمؤتمرمؤخرأإسبانياعاصمة"مدريد"فيعقد

مسرحيةالعصرهذافيانتشرتفقدالأخير!!يكونولن،المهمةلهذهيعقدمؤتمر

العالم،فيالدياناتلممثليالمتواليةباللقاءاتوتهتم،الأديانبحواراتتعنيعبثيةهزلية

"خلط"علىتقومالعابثةالمسرحيةهذه..والإسلاموالمسيحيةاليهوديةمقدمتهاوفي

على،للناس"أديان"كوكتيلوتقديم،والمنتدياتواللقاءاتالمؤتمراتتلكفيالأديان

برالثهويباركهيرضاهوالذي،الإنسانعلىيركزالذي،العالميالدينهوأنه

!!العالمين

التخطيطمراكزبهاتهتمممثليها،ولقاءاتالأديانلحواراتالدعوةهذه

منافعلتحقيق،المتصهينالصليالنصرانيالغربيالعالمفي،والدعايةوالأبحاث

للشخصيةفكريغزوولتوجيه،الصهيونيالصلييالقرارلأصحابومكاسب

..الإسلاميعالمنافيالإسلاميوالوجودالمسلمة

بعضهمويقدم،والندواتواللقاءاتالمؤتمراتهذهفي""الشيوخبعفويشارك

بذلكيقدمونانهمبعضهمويظن،ومداخلاتكلماتبعضهمويقدموبحوثأ،أوراقأ

"يفركون"،مسروريننرحينالمؤتمراتتلكمنويخرجون!والمسلمينللإسلامخدمة

هؤلاءدرىوما،للآخرينالإسلامتقديمفينجحوالأنهمالانتصار،بنشوةأيديهم

!؟الحقيقةفيوالمستفيدالمنتصرهومنالمساكين

الصليبيين-منالآخرينأن""العبثيةالمؤتمراتهذهفيماأخطرمن

"وزعزعة"،المسلمينعندالإسلاميالتصور""اختراقفيينجحون-والصهيونيين
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وسائلعبرويقدميقالبماالمتأثرين،المسلمينعندالبدهيةاليقينيةبعفالمقررات

!إالمختلفةالإعلام

إلىويدعوننا،والباطلالحقحولالإسلاميةمقرراتنابعضيزعزعونإنهم

عندمافيالشكوعدم،الحقيقةاحتكارعدمأساسعلىمعهم"الحواري"اللقاء

يدعونناإنهم..كافرونوهممؤمنونبأنناالجزموعدم"والنصارى"اليهودالاخرين

فيوبينهمبيننا"المطلقة"المساواةوهيالبدء،نقطةمنمنطلقينمعهمالحواريللقاء

!والهدىوالإيمانوالتصور،الفكر

المعاصرين،المسلمينعلى"يضحكوا"أنيريدون،والصهيونيينالصليبيينإن

ونحن،مهتدونموحدونمؤمنونوإياكمونحن،الحقعلى!اياكمنحن:لهمفيقولون

فيوإلاكمونحن،وحدهلتهعابدونلههاياكمونحن،سماويةرسالاتأصحابله!اياكم

الجنة!

حقأنهاعلىكلهاالدياناتيقدمونماعند،المؤتمراتهذهفيعلينايضحكون

يهود،وحاخامات،مسلمونشيوخ:المؤتمراتهذهفيويلتقي،له!ايمانوهدى

:يقولمنهمواحدوكل..وبوذيون،وسيخ،هندوسدينورجال،نصارىوقساوسة

والهندوسيوالنصرانيواليهوديالمسلميدخلها:والجنة..حقعلىوانامهتد،أنا

إذاإلاالكانر؟!هوومنللنار،بقيمنأدريولا!وغيرهم..والسيخيوالبوذي

الإسلامي.تصورنامنالمصطلحاتهذهوألغيناشطبنا

الكفارعنتعالىقولهالعبثيةالعابثةالمسرحياتهذهفيالمشاركين"للشيوخ"أقدم

تريش،كفارعنصدر"عبثآ"لهموأقدم.!9:القلمأ(!قسذلمحنوئتذجمنتؤؤدوأ،

فأنت،نتفقتعال:القاسمأبايايومآ:وسليمعليهاللهصلىالثهلرسولقالواحيث

هذااللهفقطعيومأ!!آلهتناأنتولتعبديوما،ربكفلنعبدحق،علىونحنحق،على

الشيوخبعضكانولو،(الكافرون)سورةالدينيةالمفاصلةسورةب!نزالالدفيالعبث

كبير!!.انتصارأنهعلىالعرضعلىلوافقواالمؤتمراتهذهفيالمثاركين
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(5)اامنايخافونلاإنهم

في،الآنالجاريةالأحداثمنتؤخذأنيمكنالتيالبليغةالدروسهيكثيرة

والمقدسةالمباركةالأولىفقضيتنا،والمفاجآتبالتطوراتوالحبلى،الساخنةمنطقتنا

والصليبيين،الأمريكانمنوأعوانهماليهود،وبينبينناالمستمرةالمواجهةقفميةهي

تجريوالأحداثاليهود،باطلمواجهةفيوقوةوتمكينأرسوخأيزدادالحقوإن

للحلوتبنيأبالنصر،ويقينأبالمشقبل،أملأيومكلونزداد،وأهلهالحقلصالح

الجهادية،غيرالأخرىالحلولفشليؤكدمنطقتنافييجريوما..الجهاديالإسلامي

الوعيأصحابنا!هلفارغأ..إعلاميآتطبيلآلهاويطبلونبيننا،بعضهميتبناهاالتي

الحمد.ودثهيوم،بعديومآيزدادونبينناوالبصيرة

تصريحاتعبراليهود،أعدائناعندمنتاتيناالبليغةالدروسهذهوبعض

،وتحذيراتتنبؤاتأو،وتحليلاتنظراتأو،وعباراتجملفيتبدو،بعضهم

الأعداء!!بهشهدتماوالفضل

!!،انميخافونيعودوالم"إنهم

ويخططونيرصدونالذيناليهود،المحللينمنكثيرأطلقها،عاليةخطرصيحة

النفسيةفيالضخمةاليهوديةالأسطورةتحطيمهواليهوديزعجالذيإن!ويحذرون

تقريبأ.قرنمنذنفسياتنافيترسيخهاعلىاليهودحرصالتيالأسطورةتلك..العربية

متميزونقوماليهودأنوأوهموه،المعاصرةالعربيةالنفسيةفي"الباطن"العقلخاطبوا

وانهموالتنفيذ،والقوةالتخطيطفي،خاصةاليهوديةالشخصيةوأن،جانبكلفي

!!محاربفمنفائدةولا،مقاومتهولامواجهتهيمكنلاقدر
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جهادهو،المصطنعةالهالةهذه"وئقن"،المزيفةالأسطورةهذهحطمالذي

الأقصىوانتفاضة،الأولىالمباركةالانتفاضةفيوخارجها،فلسطينداخلالجاهدين

إذاالخطيرةالنتائجمنخائفين،الآنقلوبهمعلىأيديهميضعونواليهود،الثانية

لتأسيسالستينالذكرىحتىصعودفياليهودكانلقد..ثالثةانتفاضةوقعت

النزولجانبالآخر،الجانبفيالآنوهم،صعودهمقمةإلىووصلوا،كيانهم

متتابعأسريعأيكونالنزولفإنزمنإلىيحتاجبطيئأالصعودكان!اذا،والهبوط

الصعودزمنمنبكثيرأقصرالسحيقنزولهمزمنأنجازمأوأعتقدمتداركأ..

..الشاق

!الانتصاراتزمنوجاءجانبنا،فيالهزائمزمنمضىلقد:"الله"نصريقلهاالم

بها:يوحيحولناماوكلببصائرنا،نستشرفها،قادمةورؤية،قاطعةحقيقةإنها

فيم0602عاموهزيمةغزة،منوالانسحاب،لبنانمنالمهزوماليهوديالانسحاب

أخطر..والقادم..الأخيرةالأسرىإطلاقوعملية،لبنان

صواريخفقهرتهاتقهردا،لادولةإسرائيل"أكذوبةالجاهدونالأساتذةحطملقد

ماذايدرونلا،ورطةفيالآناليهودوالقادة،جنوبهوفيفلسطينشمالفيالجهاد

المجاهدين!هؤلاءمعيفعلون

غيرهمويربوناليهود،يخافونيعودوالمأنهمالجاهدونهؤلاءيمثلهماأخطرمن

وعندما.وعزيمةبرجولةمواجهتهموجوبوعلىاليهود،منالخوفعدمعلى

إليهالأعودمحررأفلسطينمنخرجتأنا:لهمقالأخيرآالقنطار""سميرعنأنرجوا

عهدمضىلقدمحررأ.أوجريحأأوأسيرأمجاهد،كليعيشهماوهذامجاهدأ!

فيحماس،وصدقتوالجرأةالتحديزمنوجاءاليهود،منوالخوف"الانضباع"

.!"كلاشينكوفصارالحجرخوف،فيماخوف،في!ماقولها:
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(*)االمرهقةالاجتماعيةلمظاهرا

وتستعبدنا،تأسرنا،التي،الاجتماعيةالمظاهرمنالعديد"أسير"شعبنحن

مع،والطاقاتوالجهودوالأعصابوالأوقاتالأموالمنالكثيروتكلفناوترهقنا،

يجرؤمنولكنبدونها..حياتنانعيشوأنعنها،نتخلىأنويمكنلها،داعيلاأنها

!!لحمهسيأكلالمسرفالمجتمعلأن،ويلهفياأحدناذلكفعللوذلك؟على

تكلفوبدون،وتواضعببساطةالاجتماعيةحياتنانعيشأننريدلاشعبنحن

آسئث!فلمآ!.تعالىقولهويناقضيخالفمناكلشعبنحن!ضجيجأوزخرفةأو

،وإرهاقبتكلفنفعله،نفعلهشيءكل..(86:!)(يمقلملمثيهعين!آنئماآتجرؤفآيقه!خل

بهدوءيتمأنيمكنوكان،وتزاحموتجميعوتزمير،وتطبيل"وزفة"،وبضجة

!!وبساطة

وفيونجاحاتناومآتمنا،أتراحناوفيوأعراسنا،أفراحنافي،""متكلفوننحن

منونطلبغاليأ،ثمنهاندفعمناسبةفكل..الاجتماعيةمناسباتنامختلفوفيزياراتنا،

ويلوياوالجهود..،والأعصاب،والأوقاتالأموالمنغاليأ،ثمنهايدفعواأنحولنا

مناسباتوراءنلهثونبقى!"نفخة"!وبدون،وتواضعببساطةحياتهيعيشمن

فيهاونضيع،أخرىفيلندخلمناسبةمننخرج،المختلفةومعارفناوأهلناأقاربنا

ينفع،منتجلعملكلهذلكنونرأنيمكنوكانوأفكارنا،وأعصابناوأوقاتنا،أموالنا

متواضعين.بسطاءأسوياءكنالووالعباد،البلاد

قبلالثانويةنتائجظهرتعندماوالتبذيرالإسرافمظاهرنرىونحنهذانقول

ألعابومن،رصاصمنفيهاأطلقكم..وتكلفضجيجمنفيهاجرىوما،أيام

وغيرها؟!عمانليلدا"تلوننارية

هـ.9241ضعبان3-م5/8/8002:السبيل(*)
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"ئسئر"بأنإلاالتوجيهيفيابنتهأوابنهبنجاحنرحتهتتمأنلبعضهميمكنلا

فيهاوتصور"الزواميى،فيهاوتطلق،الرئيسيةالشوارععرضفيالسياراتمواكب

وتحجز،ويغنونيرقصونالسياراتأسقفمنالمراهقونويخرج"الفيديو"كاميرات

المناسبةوصاحب،أعصابهمعلىوسائقوها،الموكبخلفالسياراتعشرات

.السياراتتلكأصحاببتعذيب"يتسلى"

واستدعى،الشارعوأغلق،الشارعوسطبيتهأمامكبيرأ!سرادقأ"أحدهمعمل

المنطقةأصحابوحرمالسير،حركةوعطل،السماعاتأبواقوركب،راقصةنرقة

معدله،كانكمسألنا:ولما،بالمائةوتسعينتسعةعلىحصلابنهأنوظننا،النوممن

بالمائة!خمسينمعدلهكانقالوا:

كمفحسبت"النقوط!--وهي"اجتماعية"ديونعليهاالنساءمنواحدة

التوجيهيفيرسبوامنهمثلاثةأنعلمتولما،وبناتهنتريباتهاأبناءمن"ستنقط"

دينارآ!ثلاثونقيمتهنقوطاعليها!ونروا"لأنهم!رسوبهمعلىاللهوحمدتفرحت

ب!رهاقنعيشهكلههذامنا..واحدلكلمكلفمرهقحولناماكلإنلكم:أقلالم

معيشيةأوضاعآنعيشونحن،مكرهينوأعصابناوأوقاتناأموالناعليهوننفقشديد،

المالعلىالحصولوصار،والبطالةالدخلوقلةالأسعارحيثمنقاشة،صعبة

علىكارهآ،راغمآينفقهولكنه،الأساسيةأحدناحاجاتيكفييكادولاصعبآ،

وأن،ببساطةتفرحواأنيمكنألا:القومأيها؟..مرهقةمكلفةاجتماعيةمناسبات

عنتتخلواوأن،المصروفاتفيتقتصدواوأن،واعتدالبتوسطمناسباتكمفيتحتفلوا

والتبذيرالبذخهذاكلعنسيسألكماللهن!ف،والتكلفوالمباهاةالمفاخرة

.!!لإسرافوا
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(")؟؟مشكلةرمضانهل

مشكلاتثلاثعلىمقبلوننحن:يقولأيامقبل"الدستور"فيكاتبكتب

يكونكيفيفصلوراحالعيد!!ومشكلة،رمضانومشكلة،المدارسمشكلة؟خطيرة

وكيفواجتماعيآ!واقتصاديأوغذائيأماليآتحليلأرمضانويحلللنا،مشكلةرمضان

نأحتى،وغذائيةوسوقيةواقتصاديةمالية"طوارئ"حالةيعيشونالصائمينأن

تأمينبهدف،وظيفي"استنفار"حالةيعيشونومسؤوليهاومؤسساتهاالحكومةأجهزة

بهدفالإعلاميةالمؤسساتعبرتصريحاتويصدرون،للصائمينوالغذاءالطعام

!!الصائمين"تطمين"

شهرلكنهالنهار،طولصيامشهرفهو،المعدةبمنظارإلالرمضانينظرلابعضنا

..البطنشهواتلإشباعخاصة"ميزانية"لرمضانيضعونولذلك!الليلطولمضغ

وتزودتالأمر"،"أمنتفلقدالحمد،ودتهمطمئنعنديالوضع:أحدهمقال

والزيتوالأرزالسكرالآنمناشتريت:لاستقبالهشيءكلوجهزت،لرمضان

!!وغيرهوالصنوبرواللوزوالجوز

،رمضانلاستقبالرجلاستعدصغار:ونحنسمعناها""بنكتةكلامهذكرني

حتى،لرمضانهذا:لامرأتهيقولتموينكيسوضعوكلما،البيتفيالتموينفوضع

اسمك؟ما:لهفقالت،البابوطرقرجلوجاء..ذلكمنفتضايقت،البيتلهاملأ

لك،الأشياءهذهزوجيوضعلقد،تأخرتلماذا:لهفقالت!رمضانأنالها:قال

قابلتهزوجهارجعولماغبائها.منمتعجبآوخرجفأخذهامنها!وأرحنيخذها

!!أغراضهوأخذرمضانجاءلقددئه،الحمد:لهوقالت،مسرورة

هـ.9241شعبان1.-م21/8/8002:السبيل(*)
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شيء،كلفيالتكلفنحبلأننا"المشكلات"صنعفينتفنن،عجيبشعبنحن

السالكةالميسورةوالأموربيسر،الأشياءمعنتعاملولا،ببساطةحياتنانعيشلا

!!بكفكفأونضرب،ونئننشكوثم،مشكلةونجعلهاونضيقها،نعقدها

ولم،مشكلةلنعيشصيامهعليناالثهيفرضولمما،يومأمشكلةرمضانيكنلم

وميزانياتنا!لنفوسناوإرهاقأوتخطيطنا،ومشاعرنالأعصابناإزعاجآيومأالصياميكن

نحسنوأن،استقبالهنحسنوأن،رمضانإلىالنظرنحسنأنالإخوةأيهاعلينا

وأن،صيامهفرضمنالربانيةالحكمةندركوأنمعه،التعاملنحسنوأن،معايشته

أخلاقيآإيمانيآتفسيرأالصيامحكمةنفسرأنعينا..وسماحةبيسرأيامهنقضي

وبطون،شرهةبنفسياتلهننظرلاوأن"شهوانيآ"غذائيآماديأتفسيرأوليستربويآ،

خاوية.ومعدات،جائعة

والشرائية،الماليةقدرتناضمنكانوماتيسر،مارمضانفينكلأنهذاومعنى

الشرائيةالعروضنتابعلاوأن،والعسكريةالمدنيةالمؤسستينعلىنتزاحملاوأن

يومأمشترياتنانشتريوأنله،داعيلابماومطابخناثلاجاتنانملألاوأن،الإغرائية

جعلنا!اذا،مشكلةالصياموسيكون،مشكلةرمضانفسيكونذلكنفعللمإن.بيوم

أيامه.ونكره،صيامهونكره،قدومه"نكره"فسوفوغذائيةماليةمشكلةرمضان

.!إوجهادآوتربيةتوجيهأوليسوعذابأ،عقابأصامنايكونوبذلك
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)ء(والطائفمكةبينالأقصىالمسجد

أعلىعلىوحصل،العلمفيأحدهمتقدموكلما،الناس"كذب"اليهود

أكاذيبهمفيوهم..بجدارةكذابأوصارمنه،الكذبتمكنكلماوالدرجاتالشهادات

..البدهياتوينكرون،الوقائعويحرفون،الحقائقيزيفون

بالمسجدتتعلقكانت،أيامقبلسمعتهاالتيالفاجرةاليهودأكاذيبآخرومن

الأقصى.

حوارأتجريالبرنامجمقدمةوكانت،"الجزيرة"قناةفيبرنامجأأتابعأيامقبلكنت

..الأقصىوالمسجدفلسطينحولويهوديعربيبين

قسمرئيسكيدار""موشيههو،الجامعةفيبروفيسورأاليهوديالمتكلموكان

الأكاذيبمنمجموعةكلامهفيوعرض،"إيلان"بارجامعةفيالعربيةالدراسات

.والتحريفات

يقعالأقصىالمسجدإنقال"من:قالعندماالبروفيسورذلكقدمهاكذبة1كبرو

مكةبينيقعالقرآنفيالمذكورالأقصىالمسجد؟"القدس"أورشليممدينةفي

إلىمكةفيالحرامالمسجدمنالإسراءليلةمحمدأاللهونقلالحجاز!!بلادفيوالطائف

موجودهذابل،عنديمنليسالكلاموهذا!!الطائفمنالقريبالأقصىالمسجد

عنالحقائقهذهويخفون،التاريخيزورونالعربولكن،العربيالتاريخكتبفي

!!"القدسفيالأقصىالمسجدأنلهمويزعمونلهم،يظهرونهاولا،شعوبهم

هـ.9421شعبان17-م91/8/8002:السيل)ء(
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كتببعضفيمذكورشاذقولعلىيعتمدلعله:وقلت،سمعتمماتعجبت

فيوالحديثوالتفسيروالأدبالتاريخكتبفيأفتش"داورحت،العربيالتاريخ

ولاموضوعولاضعيفولاحسنولاصحيحلا،بذلكقولأيأجدولم،مكتبتي

ولاالإسلامقبللا،عربيأومسلمأيبذلكيقللم..باطلولاشاذولاغريب

القولهذاأنالكذابالبروفيسورهذايزعمذلكومع،صادقولاكاذبولا،بعده

نخفيهونحنوتراثنا،كتبنافيموجودوأنه،العربالمؤرخونقالهوأنه،الصحيحهو

!!القدسفيالأقصىأنوندعي

أنهاعلىلهويقدمونها،الأكاذيببهذهالغربيالعامالرأياليهوديخاطب

القادةعندعقيدةاليهوديةالأكاذيبهذهوتكون،هناكالناسبهاويقنعون،حقائق

.هناكوالمسؤولين

هدموأنه،والطائفمكةبينالأقصىالمسجديقولوا:أنالكذابوناليهوديريد

بلادالمسلمونفتحوعندما،الأقصىالمسجداسمهالآنشيءولا،قديمزمنمن

ودعوا،الصخرةقبةيحانبهوبنوافيهاوبنوه،القدسفيالأقصىأنزعمواالشام

فياليهوديةالأرضعلىاعتدواأنهممعفيها،والصلاةالمسجدإلىالقدومإلىالناس

!إالهيكلعليهاكانالتيوهي،المنطقة

خطالوماذا:وقلت،اليهوديةالأكاذيبهذهيتابعوهوبعيدأخياليوذهب

القادمالأمريكيالرئيسإقناععلىفعملوا،التضليلفيأبعدخطوةالجرمونهؤلاء

فيالأقصىالمسجدبهدمقرارب!صدارالأمنمجلسأمريكاوأمرت،الأكذوبةبهذه

مسجدناببناءالسعوديةالأمنمجلسوأمر،الهيكلأرضعلىأقيملأنهالقدس

الأمر.ئفذواعربويا!؟والطائفمكةبينالصحيحمكانهفيالأقصى
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(+)ء..ورسولهالفهمنبحربفأذنوا

المالي""الإعصارأخبارالمثيرةالأيامهذهفيالعمالمبلدانمختلففيالناسيتابع

وبنوكأ،وحكوماتدولأ،العالمفيالمرابينخزائنالمرتفعةأمواجهضربتالذي

العالميةالأسواقتلكفيماوسحقتومحقت،ومؤسساتوأسواقآ،وشركات

!!"لاوالبورصات

يجريمماوالذهولبالدهشةوالناهبينوالمقامرينالمرابينمنالعالمحكاموأصيب

منبالمائةعشرةحواليالأسهمتخسرحتى""البورصةتفتحأنفما.البورصاتفي

المالية-"تسونامي"أمواجمنويتعجبون،التداولمنالأولىالدقائقعندقيمتها

التيالدولاراتملياراتتفلحولمأمامها..ماكلتبتلعالتي-المائيةوليست

أمواجإيقاففيتفلحلموروسيا،واليابانوأوروباأمريكاأسواقفييوميآ"يضخونها"

عدةإلىأيامخلالوصلتالتيالخسائرنزيفإيقاففيولاالإعصار،ذلك

.الدولاراتمن""تريليونات

لحقتالتيالخسائرهولمنأعصابه"بوش"والمقامرينالمرابيندولةرئيسوفقد

إيقاففيالفاشلةخطتهمعهاتنفعلمبحيث،عديدةبزيليوناتتقدروالتيبأمريكا،

والمستثمرين.والمرابينالمقامرينإلىالثقةلإعادةالملياراتمئاتضخوفيالخسائر،

فيسار-ومنأمريكاإلىاللهوجههالذيالإعصاربذلكالحمدودتهوفرحنا

محقأ،أموالهمومحقعصرأ،وخزائنهموشركاتهمأسواقهمعصروالذيطريقها-

الأمريكيالصنمذلكضربتالإعصارهذاأمواجلأنفرحناسحقآ..وسحقها

انهياريعنيوالذي،اللهدونمنالعالمفيالمالعبيديعبدهالذي""الرأسمالي

هـ.1429شوال14-م14/2008/10:السبيل(*)
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الثهحفظه"هنية"إسماعيلالجاهدالقائدقالكما،"العالميةالأمريكية"الإمبراطورية

.أيامقبلغزةفي

المعركةهذهالقرآنيدخلواأنإلىوالأخواتالإخوانمنالقراءأحبابناوندعو

مظاهرمنمظهرإلاهوماالمدمرالماليالإعصارهذابأنيوقنواوأن،الربانية

الآياتيستحضرواأنإلىندعوهم!معهمسارواومن،للأمريكانالله""حرب

المرابين.علىالحربوتعلنالربا،بمحقوتهددالربا،تحرمالتي،الحكيمةالقرآنية

:البقرةسورةمنالآياتهذهالقراءأحبتيأمامأضع

تتختطهآلذكصيقوملأكخاإتقومونلاألتنلؤ(تة!لونآلديئ!:تعالىقال-1

إلىوانظروا..(572:)البقرة(لتنتوأآمثلالمحإقماقالوآبةشقتملكد!ت!ملآيمنألمثصتظن

ولاحظوا،ووجوههمومناظرهمالعالميةالماليةالبورصاتفيأموالهمفقدواالذين

..عليهمالآيةانطباق

(!آثيمكقايىيجمتقئلاوآدئهألضدفمقؤيرتيألينتبئأتغ!آدته!:تعالىقال-2

منالدولاراتمنالملياراتمئاتأزيلتوقد،الإزالةهووالمحق،(276:)البقرة

وكأن،والرهوناتالمضارباتوقيمة،البنوكوأرصدةالقمار،وموائدالربا،بورصات

ابتلعتها!!الأرض

قؤصميينإنكضتصلينتبزأآينتيئماوذروأآدنةآتقوأةاضوايئلوأيآققا!:تعالىلقا-3

لآناهدنشانناوإ..(972-782:لبقرةا)(!ؤزشولهآدئربحرهـمنلؤأبخذتفعدوأدتمقإن!

..العنيفةالإلهيةالحربهذه

فيويضربهاأمريكاعلىالحربيعلنوقوتهبعظمتهالله:الأحبابالإخوةأيها

هذهومازالتحياتها..فيمعبودهاوهوواقتصادها،دولارهاوهوعندها،شيءأعز

بأمريكا"واشمتوا"ونتائجها،ومضاعفاتهاتطوراتهاتابعوابداياتها.فيالإلهيةالحرب

.!!الثهحمدواوا
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(")مكلشكرآ:المسلمينعلماءهيئة

،"المسلمينعلماء"هيئةبتأسيسإلىالعراقفيالعلماءأعلاممنمجموعةاللهألهم

اللهوألهمهم،0352عامالأمريكيينالهمجبيدبغدادسقوطمنالأولىالأيامبعد

هذافكان،للهيئةرئيسأليكون"الضاري"حارثالدكتورالمجاهدالعالمباختيار

الحمد.ولثهتوفيقبعدتوفيقأ،

نظر،وبعدوبصيرةووعيبفهمتمتعواالأبرارالمجاهدينالهيئةعلماءأنوأشهد

كانتوتحليلاتهموبياناتهممواقفهموأن،سنواتستحواليقبلالهيئةتأسيسمنذ

وإن،السنواتهذهعبريتغيرلمللعراقالأمريكيالاحتلالمنموقفهمإنصوابأ.

!انيتغيرلمللجهاد-الواسعالشامل-بالمفهوم"الجهادي"الخيارإلىانحيازهم

الإسلاميينبعضفيهأصيبالذيالوقتفييتغير،لمالوطنيةالوحدةعلىحرصهم

والنظر،الفهمفيخطأإلىبهمأدىمما،"الألوان"وتداخلببعفالغبشالعراقفي

حسنأ!!ورأوهأحيانأالسوءلهمفزينوالاختيار،والتحليلوالتقويم

واللهجةاللغةنفسعلىبقيكلامهمأنالهيئةعلماءفييعجبكالذي

كماالعراقعلىومؤامراتهاوألاعيبهاأمريكاحيلكلمنموقفهموأن،والمستوى

هو.

،"الواعيةالصائبة"فتواهافيالمباركةالمجاهدةالهيئةوأسعدتناوأفرحتناأتحفتناوقد

"حرمة"المجاهدونالهيئةعلماءفيهاقرروالتي،الماضيالأسبوعفيأصدرتهاالتي

نأتريدوالتيالخفاء،فيأمريكا"تطبخها"التي،الأمنيةالاتفاقيةعلىالتوقيع

فيالخضراء""المنطقةملعبفي"تلعب"التيالسياسيةالقوىكلعلىفيها"تضحك"

الأمريكية!والوصايةالحمايةتحتبغداد،
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بن"مثنىالدكتورالمسلمينعلماءهيئةفيالإعلاميالناطقكلاموأعجبني

الهيئة،فتوىعنكلامهفي-الضاريالأسدابنالضاري-الأسد"الضاريحارث

فيالغازيةالمحتلةالقواتضدالهيئةتتبناهاالتي"الجهادية!الثوابتعلىفيهأكدوالذي

وغيرهم.الأمريكيينمنالعراق

الفتوىإصدارإلىبادرتملماذا:"الجزيرة"قناةعلىالبرنامجمقدمةلهتقول

حولهتجري"مشروعأ"زالتماوهي،الاتفاقيةتلكعلىالتوقيعبتحريم

المقرراتعلىعرضوهالأنهمذلكإلىبادروابانهمالمثنىفيجيبها؟المفاوضات

منهاتسربماإلىنظرواوأنهممعها،تتناقضفوجدوها،الثابتةالجهاديةالإسلامية

الخفيةالسريةالدقيقةالتفاصيلفيبالكفماخطيرأ،فوجدوهالعسكريالجانبفي

عليهايوقعأنقبلالجائرةالاتفاقيةإبطالإلىدعواولذلكخطرأ،أشدهيالتي

واقعأ!أمرأوتصبح

مبدأوهذا،الاحتلالشرعيةعدمهو:الهيئةفيالمجاهدونالقادةمنهانطلقالذي

الطريقهوالجهادوأنالجهاد،أساليببمختلفالمحتلجهاديجبوأنه،أصيلإسلامي

باطل،فهوالباطلالاحتلالعننتجماكلوأنالبلاد،وتحريرالمحتللإخراجالوحيد

"أباطيل".ودستورهوبرلمانهووزاراتهالعراقمؤسساتفكل

تضايقت""الضاريالجاهدالعالمبكلامواستمتعتسعدتالذيالوقتوفي

الذي"سلمان"حسنالمدعو،الشاشةعلىلهالمقابلالشخصكلاممن"وقرفت"

العلماءعلىسمآكلامهيقطروالذي،ضالةباطلةوتحليلات،طائفيةبلغةيتكلم

موقففيهمجدالذيالوقتفيلماالسنةعلماء"هيئةالهيئةسمىوقد،المجاهدين

علىأمريكا"قضقته"الذي،البرلمانعلىالاتفاقيةأمرأحالالذي،""السيستاني

نظرةبينوشتانالكبير!!المرجعذلكأجازهاالتابعالبرلمانذلكأجازهان!فمقاسها،

المجاهدين.العلماء!اخوانهللضاريالبصيرةوالنظرةالسيستاني
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)ء(الإسلاميالاققصادمع%89

مقدمته-وفيالعالملىبورصات"أسواقضربالذيالحاليالماليالإعصار

الاقتصاديةوالمذاهبوالأنظمةالمناهج"فشل"إلىأدىالبلاء-أساسأمريكا

الله،حرمهالذيالربا،علىتقوموالتي،واقتصادهأموالهفيالعالمتحكمالتي،المعاصرة

آكليه.علىالحربوأعلن

عامأعشرينقبلالسوفياتيالاتحادفيانهزمتقدالماركسيةالنظريةأنونتذكر

النظريةوموت،السوفياتيالاتحادزوال"غورباتشوف"أعلنحيث،والكمالبالتمام

دولهكافةعلى""وتمددت،كلهالعالمبحكمأمريكاوانفردت،9881عامالماركسية

والعدوانوالفسادوالبغيالظلمونشرت،منافسلهايوجدولم،وأنظمتهوبلدانه

صغيرةكلفيوتدخلتشيء،كلفيأنفها!"وحشرت،مكانكلفيوالإجرام

والعراقوأفغانستانالخليجفيالحروبونشرت،والحكوماتالدولفيوكبيرة

الدولمواردوسرقتالأبرياء،منالألوفمئاتوقتلتوغيرها،والصومال

.""تريليوناتبعدةتقدرالتيوأموالها،ومعادنها

سيطرتهاإنهاءوأراد،بالعالمالتحكمفيتستمرأنلهايشألمالحكيماللهولكن

ضربةوضربها،ساعةعشرينوكأنهافقط،عامأعشرينإلاذلكتفعلفلموهيمنتها،

فيأصيبالذيالهائجكالثورتترنجهيوهادولارها،وهو،تملكماأعزفيقاضية

مقل.

ونظر،الإسلاميالاقتصادالناستذكرالربويةالاقتصاديةالمناهج"تعرية"وبعد

الزلزاللهذاالمضمونالحليملكالذيهووأنه،البديلأنهعلىكثيرونله
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،هناكالمسؤولينبعضألسنةوعلى،الغرببلادفيدعواتوصدرت،الاقتصادي

بلادفيالماليةالمعاملاتفيالإسلاميالاقتصادومناهجأنظمةاعتمادإلىتدعو

.الغرب

الاقتصادية،الإسلاممبادئوفقتعمل،إسلامية""تمويلمؤسساتإنشاءوتم

ستأمريكافيوأنشئ،إسلاميةتمويلمؤسسةعشرونوحدهابريطانيافيأنشئوقد

هذهمثلإنشاءعلىوبلجيكاوألمانيافرنسافيجاروالعمل،إسلاميةتمويلمؤسسات

.المؤسسات

وأيقنوا،إسلامهمعلىعيونهموفتحوا،غفوتهممنالمسلمينمنكثير"وصحا"

الاقتصاديبالتقدمالكفيلهووأنه،الإسلاميالاقتصاديالنظاماعتمادفيالحلأن

الأمة.بأموالوالاحتفاظ،الحقيقي

الأنظمةأيمحددآ:سؤالأووجهت،أيامقبلاستفتاء""الجزيرةشبكةعملتوقد

الاستفتاءنتيجةوكانت؟الحاليةالاقتصاديةالمشكلةتحلأنهاترىالتيالاقتصادية

قالوابالمائةوستة!الرأسماليالنظامفيالحلقالوا:بالمائةخمسةبالخير،وتبشر،عجيبة

الاقتصاديالنظامفيالحلقالوا:بالمائةوثمانونوتسع!!الاشزاكيالنظامفيالحل

الإسلامي،الماليالنظامواعتماد،للإسلامالتقدمتريدالأغلبيةأنأي!!!الإسلامي

المستقبلأننعرفوبهذا!الإسلاميالحكمنظاموإيجاد،الإسلامأحكاموتطبيق

الذينالأعداءجريمةمدىنعرفوبهذا،للعالمينالمرتجىالأملهووأنهللإسلام

بلادفيوالمسؤولينالحكامجريمةومدىوالتنفيذ،الحكموبينالإسلامبينيحولون

أنفسهمويربطون،شعوبهم-علىالإسلاممبادئتطبيقيريدونلاالذينالمسلمين

اقتصادهالدعمنفطهمملياراتويقدمون"الخيبانة"،الخسرانةأمريكابذيل

.!!الممحوق
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(!)ااوالتوريثالتأبيدبينالحكم

وانتقال،الماضيالأسبوعأمريكافيأوسامانجاحا!المبلدانمختلففيالناستابع

نأهناكعليهالمتعارفمنوصار.الديمقراطيينإلىالجمهورسمنأمريكاحكم

الحزبينأنبمعنى،سنواتثمانيمدتهما،متتابعتينلدورتينالمنتخبالرئيسيحكم

الحكمسيتسلمالذيوأوباعا،هناكالسلطةتداول"يتعاقبان"والديمقراطيالجمهوري

عشر!وستةألفينعامتنتهيان،متتابعتينلفترتينسيحكمالجديدةالسنةمطلعفي

!!كلهالأمريكيالشعبأرادهلوحتىثالثةلفترةال!رشحمنويمنع

يدإلى"بوش"يدمنأمريكافيالحكمانتقالأتابعوأناعنديالخواطرتتابعت

الحزنعليواستولى،العربيعالمنافييجريبماهناكيجريماأقارنوصرت"أوباما"

الحكمواستمرار!مأساةالعربيعالمنافيالحكماسضلاملأن،المقارنةهذهمنال!ثمديد

أكبر!!مأساةالحاكمبيد

بهوأتىأوبامارفعهالذيالشعار-وهوللتغييرقابلغيرالعربيعالمنافيالحكم

!اذا،والقوىوالجماعاتالأحزاببينالسلطة"تداول"يتمأنيمكنولا-الحكمإلى

،الاقتراعوصناديقالانتخاباتطريقعنالحكمإلىالوصولفيقوةنجحت

شديدأ،عقابأتعاقبأنبدولاغاليأ،الثمنتدفعأنبدفلا،الأغلبيةعلىوالحصول

فلسطين.في"حماس"معالآنيحصلوكماالجزائر،فيالإنقاذ""جبهةمعحصلكما

جريمة،بحكامه"المنكوب"العربيعالمتافيالمعارضةقبلمنالانتخاباتفيالنجاح

هذايحاكمأنبدولاحزبأ،أوكانشخصأ،الحاكمعلىتجزألأنه""مجرموالناجح

الجزائر.فيحصلكما،أهليةحربإلىأدىلوحتى،الناجحالجرم
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جمهوريأ،أمملكيأالحكمنظامكانسواءللأبد،حاكمالعربيعالمنافيوالحاكم

وأ،عسكريانقلابإلاحكمهعنينزلهولاحاكمأ،ويبقىحاكمأ،يكونأنبدولا

الحكومونينتظرأنبدفلاعمرهمقتبلفيكانفإذاطبيي،بموتالأجلحلول

!!شيخوخته

يحكمكأن،الحاكملحكممحددةزمنيةفزةعلىالحاكمبلدفينعالدستوروإذا

لاينسحب"ولاحاكمأ،بهجاءالذيالدستورهذايحزملاف!نه،متتابعتينلدورتين

ذلكيغيروإنما-العالمبلادمنوغيرهاأمريكاحكاممعيحصل-كماوسلامبأمان

عندصغارآموظفينفيهالشعبنوابيكونالذي،البرلمانمنبقرارالدستور

حواليقبلحاكمأصارمثلآالمصريفالرئيسيريد.كماالدستورفييغيرون،الحاكم

لهمضمونفيهاوالنجاح،أخرىلفترةترشححكمهفترةانتهتوكلماسنة"،"ثلاثين

"كفاية"سموهاضده،حركةتأسيسإلىبعفالمصرييناضطرمما،المطلقةبالأغلبية

مننفسهأراحفقداللعىالرئيسأما!لهالموتملكمجيءعندإلاحكمهيتركولن

سنة!"أربعين"قبلحاكملأنهالأحياء،العربالحكامعميدوهو،الانتخاباتعناء

الفلسطنيوالرئيس.ورابعةثالثةلفترةليزشحالدستور،سيغيرالجزائريوالرئيس

..قانونولاشرعيةبدون،بنفسهلنفسهسيجدد

إلىالحكمسيورثف!نه،وفاتهبعدنسلهفيحكمهاستمرارالحاكميضمنوحتى

مصر!!فيليحصلالآنيرتبوكماسوريا،فيحصلكما!!تركتهيورثهكما،ابنه

بينهالكوالشعب،لابنهيورثموتهوبعدللأبد،الحاكمبيدالعربيعالمنافيالحكم

.!!والتوريثالتأبيد
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)ء(ااالوسطيالمسلممواصفات

قليلآ،نتوقف،الأيامهذهموضةهيالتي"الوسطية"عنالحديثغمرةفي

،""الوسطيالمعاصرللمسلمالإسلاميةالمواصفاتعلىونتعرفونستذكر،لنتذى

الوسطي""المسلمهوفمنبها،بالاتصافالإسلامطالبهالتيالأساسيةوالصفات

فياستقرتالتيالأساسيةالخطوطهيوما؟الإسلاميةوالمقاييسالمواصفاتوفق

؟""الوسطيةشخصيف

هو:ونعيمهوجنتهالثهرضوانعلىالحاصلالفائز،الناجحالوسطيالمسلم

تصورهتحديدفيمنهمافانطلق،والسنةالكتابالأولمرجعهجعلالذي-1

ورسالته.ومهمتهووظيفته،وغايتهوهدفه،وثقافتهوعلمه،وفكره

بسيرته،والالتزام،وسلمعليهالثهصلىالثهبرسولالاقتداءيحسنالذي-2

.والسلوكوالذكروالدعوةالعبادةفيطريقهعلىوشير،بهديهوالاهتداء

الفرائفيؤديفهوبالثه،وصلفعبادتهفيجادأعمليأالتزامآيلتزمالذي-3

.والمستحباتالنوافلمنويكثر،والمندوباتالسننععلىويحر،والواجبات

كرههمايفعلولا،عليهالثهحرمهماكلفيترك،اللهشرععنديقفالذي-4

الثه.معالعهدوتجديدوالاستغفار،بالتوبةسارعوأخطأغفل!اذاله،الثه

الكتابوافقمنفكل،الحقبميزانويزنهم،بالحقالرجاليعرفالذي-5

رأيه.وتركجانبهوالسنةالكتابخالفمنوكل،برأيهوأخذ،وأيدهوافقهوالسنة
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لوحتى،إيجابيةنظرةالملتزمينوالمسلمينالدعاةللإسلاميينينظرالذي-6

لهم،اللهأوجبهاالتيحقوقهمويعطيهمويتولاهم،فيحبهم،آرائهمبعضفيخالفهم

عليهم.يتآمرولا،فيهميقعولا،غيبتهميستبيحولا،إليهمالنظرةيسيءولا

حياتهفيالبارز""المعلمهوويعتبرهالثه،إلىالدعوةبواجبيقومالذي-7

والسنة.الكتابفيالواردةالدعويةبالتوجيهاتالأداءهذافيويلتزم،ومهمته

،بالمعروفالأمرعلىتقومبهمصلتهويجعل،الآخرينمع""ينشطالذي-8

المشفقة.والنصيحةبالصبر،والتواصي،بالحقوالتواصيالمنكر،عنوالنهي

إلىويدعو،الشعوبقضاياويتبنى،والمظلومينالمضطهدينإلىينحازالذي-9

لأصحابها.الحقوقوإعطاء،الحرية

منالمجتمعويحصن،ظلمهمعليهمينكر،الظالمينأماميقفالذي-01

قضاياها.ويتبنى،الأمةمواردعنويدافع،والمجرمينوالمفسدينالمنحرفين

ويصونمكائدهم،منأمتهأبناءويحذر،ويواجههمالثه،أعداءيجاهدالذي-11

أطماعهم.منوالمواردوالبلدانالأوطان

الذيالوقتففي،والمفاصلةوالبراءالولاءفيالإسلامحقائقيطبقالذي-12

والمجرمين.الأعداءمنويتبرأ،الظالمينيفاصل،الصالحينالعابدينإخوانهفيهيوالي

الوسطيةفيهتمثلتالذي،"الوسطي"المسلمفهوالصفاتبهذهاتصفمن

أحينياللهم!!تفريطولاإنراطولا،مبالغةولاغلوبدونحقيقتها،علىالإسلامية

.!!الوسطيينالمسلمينزمرةفيواحشرنيوسطيأ،عابدآوأمتنيوسطيأ،داعية
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للمؤلقعطرتحقب

الحي.الشهيدقطبسيد(\

قطب.سيدعندالفنىالتصويرنظرية(2

قطب.سيدبمنظارالداخلمنأمريكا(3

.القرآنظلالإلىالمدخل(4

.القرآنظلالفيالحركيالمنهج(5

.الميزانفيالقرآنظلالفي(6

.القرآنمعللتعاملمفاتيح(7

.الإيمانظلالفي(8

.القرآنخلالمناليهوديةالشخصية(9

.الآياتبعضفهمفيتصويبات(51

.القرآنفيالسابقينقصصمع(11

القرآنإعجازفيالبيان(12

المعاصرللمسلمثوابت(13

معاصرةإسرائيليات(41

الاستشهاد.إلىالميلادمنقطبسيد(15

قرآنية.لطائف(16

.القرآنهذا(17

الفلسطينية.القضيةحولقرآنيةحقائق(18

والاستشهاد.الاستخلافبينالراشدونالخلفاء(19

.القرآنفيوالتأويلالتفسير(02

.القرآنفيوالمتبوعونالأتباع(12

والتطبيق.النظريةبينالموضوعيالتفسير(22

التواقة.النفسلذيالبراقةالخطة(23

.7-1وتهذيبتقريبالطبريتفسير(24

وسلم.عليهاللهصلىالمبلغالرسول(25
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26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)

37)

38)

39)

42)

43)

46)

47)

48)

49)

.4-1أحداثوتحليلوقائععرضالقرآنيالقصص

.النحاسلابنالجهادفضائلتهذيب

الفسرين.بمناهجالدارسينتعريف

الطحاوية.العقيدةشرحمنالسنيةالقبسات

الجاهد.والداعيةالناقدالأديبقطبسيد

الصحابة.جهادمنصور

الرباني.مصدرهودلائلالبيانيالقرآنإعجاز

وتوجيه.تحليل:القرآنفيالأنبياءمواقف

الفاتح.المجاهد:وقاصأبيبنسعد

قطب.سيدبمنظارالأمريكيةالحرب

تحليلية.دراسة:السلامعليهآدمسيرة

الأمريكاني.والإسلامالربانيالإسلامبين

وتوجيه.تحليل:القرآنفيالرسولعتاب

.للإسلامبالتمكينالقرآنوعود

.التوراةعنالقرآنحديث

القديم.العهدأسفارفياليهوديالإرهابجذور

.القرآنميزانفيالتكوينسفر

.للقرآنالانتصار

وتوجيه.تحليل:القرآنفيالأعجميةالأعلام

الكافي.أصولفيالقرآنيةللآياتالباطنيةوتأويلاتهالكلني

.الرهبانمطاعنونقضالقرآن

.الآياتبعضمعوقفات

.6-1:وترتيبتهذيبكثير:ابنتفسير

بصائر.

.بالاشتراك/الإسلاميةالثقافةفيالوجيز
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الموضوع
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الكورإ!بعدحورلا

!!حضارتهممنصورة

فوبياحجاب

المواجهةوقودالحزن

الأعصابوتوترالإرهاب

والطنطاويالقرضاويبين

بانوشهرتيتا

الجديدالمرشدهموم

عرفةيومصوموا

الجمراتحولالحوادث

الميتالبحرلهزةالإيمانيالتفسير

معنا..اللهإن

الأمريكيةالطريقةعلىالعدالة

!؟يضحكونمنعلى

تطمعوا....لا

الأقزامعصرفيعملاق:الرنتيسي

الأغبىاليهوديالقرار

الركناللواءأبكىالذيما

الأمريكيالغباءمنصور

الآذانلأقماعوبل

الرنتيسيالميراثمن

بربئةأسنلة

الأمريكيةالطريقةعلى"نكات"

!إالرجالهم

،لمهرس
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الأولعدوهمالإسلام

واحذرواإقرأوا

لأمريكاقطبسيدتقويم

للقرآنمعاصرتانتراءتان

!!الرابعةالعالميةالحرب

الكريمللقرآنالمجدقناة

الاميأن!أبوالشهيدأالعا

لجاهدقاعديفتيلا

رمضانيليومنموذجيبرنامج

رمضانيةانتفاضةنحو

!!الغيلانومدرسةالغول

الجهاد!!فياللهآيات

القدروليلةوالقدرالقرآن

للعملاءدرس

التثبيطوشيوخالتحريضعلماءبين

المخابراتفيمسؤولإعزافات

يانقأشوكالداعية

جمعةخطيبإعدام
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